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Sį rudenį viešint Europo
je, Vokietijoje pasirodė mil
žiniško Solženicino istorinio 
romano apie Rusijos praeitį 
antroji dalis -1,200 psl.! Der 
Spiegei rašė, kad vertėjui 
tai buvo nepaprastai sunkus 
uždavinys. Mat, Solženici- 
nas - darydamas labai ilgas 
ekskursijas į praeitį, pvz. į 
sentikių persekiojimo lai
kus - vartoja to laikotarpio 
kalbą, kurią dabar jau labai 
sunku suprasti. Romanas, 
kuriam pavyzdį, atrodo, da
vė Tolstojaus ‘Karas ir tai
ka’, turėtų būti keturių da
lių: ‘Rugpiūčio 14’, ‘Lapkri
čio 16’, ‘Kovo 17’ ir ‘Balan
džio 17’. Tos datos, kaip ko
kie mazgai, laiko labai 
plėtusį tinklą, kuriame 
išaustas visas veikalas, 
ties autoriaus teigimu, 
kalas yra įdomus ne tik ru
sams, tai įspėjimas: ‘Vaka
rai nieko neišmoko iš dievo
baimingos Rusijos kritimo’.

Kaip tik pačiu laiku Pary
žiuje, kaip ir daugelyje kitų 
Europos miestų, spausdina
mas The International He- 
rald Tribūne savo kampe, 
kuriame pakartoja savo nau
jienas prieš 75 metus, rašė 
apie Rusijos ministerio pir
mininko Petro Stolypino nu
žudymą Odesos teatre 1911 
metais. Jis tuo laiku buvo 
labai gerbiamas visoje Euro
poje, o dabar yra vienas iš 
Solženicino herojų. Tai bu
vo labai intriguojantis aksti
nas paskaityti Vinco Trum
pos istorinę paralelę ‘Stoly
pino Rusija - Reagano Ame
rika’, pasirodžiusią Metme
nų 51 Nr. .

Trumpa išveda, kad - ne
paisant beveik viso šimtme
čio tarpo - Stolypinas ir Rea- 
ganas labai panašūs: abu bu
vo dideli savo krašto patrio
tai. Stolypinui patriotizmas 
buvo reikalingas apsaugoti 
Rusiją nuo revoliucijos, Rea- 
ganui - prilaikyti Sovietų Są
jungos veržimąsi į vis nau
jas valdas. Kaip žinia - aiški
na Trumpa - Stolypinui skan 
dalingai nepasisekė. Neat
rodo, kad tokio pat likimo 
susilauks ir Reaganas.

Praėjus vos pusmečiui 
nuo Metmenų pasirodymo, 
pabraukta prielaida jau ne
beatrodo visai tikra.

Reagano ir Stolypino lai
kotarpiai panašūs ir savo ko
va su terorizmu. Tiesa, ta
da dar nebuvo atėjęs į madą 
įkaitų grobimas, kuris pri
baigė Carterio administra-

ei ją ir didžiai pakenkė dabar 
tinei, nors buvo griebtasi 
priešingų priemonių - Libi
jos bombardavimo ir patai
kavimo Iranui. Įdomu prisi
minti, kad 1906_m. Stolypi
nui tapus ministeriu pirmi
ninku, politiniai teroristai 
užmušė 768 žmones ir 820 
sužeidė. Jų aukomis buvo 
ministeriai, gubernatoriai, 
policijos viršininkai ir pana
šūs aukšti pareigūnai. Iš 
viso 1905-1909 m. laikotar
pyje teroristai nužudė 2,691 
žmones ir 3,222 sužeidė. Vy
riausybė gynėsi karo lauko 
teismais, kurie per tą patį 
laikotarpį mirtin nuteisė 
2,390 asmenis. Taigi aukų 
balansas buvo teroristų nau
dai, bet visuomenė kažkaip 
stovėjo jų pusėje, skaityda
ma, kad tik jie kovoja už ge
resnę ateitį.

Stolypinas tą ateitį įsivaiz 
davo pagerinant valstiečių 
- kurių anais laikais Rusijos 
imperijoje buvo 90 milijonų - 
padėtį, išvaduojant juos 
tarp kitko ir iš kaimo bend
ruomenių jungo, vėlesnių 
kolchozų užuomazgos. Stoly 
pino žemės reformos prie
šininkai aiškino, kad jis pa
dės turtingesniems ir nu
skriaus biednesnius. Tuo 
tarpu Stolypinas teigė, kad 
išdalinta žemė neatneš nė 
vienos varpos daugiau, jei 
nebus sudarytos sąlygos ge
ram ir sumaniam ūkininkui

(Nukelta į 2 psl.)

5,000 dolerių Dirvai

ir Vei-onika SutkaiPik. lt. Viktoras

Pik. lt. Viktoras ir Vero
nika Sutkai, nuoširdūs lie
tuviškos veiklos rėmėjai 
Vokietijoje, stambiomis au
komis parėmę Vasario 16 
gimnaziją, lietuviškuosius 
fondus, Vilties draugijos 
tūkstantininkai, šiomis die-

Nauja Lietuvių Fondo valdyba
Antanas Juodvalkis

Lietuvių Fondo tarybos 
posėdis įvyko 1986 m. gruo
džio 5 d. savoje būstinėje, 
Chicagoje. Posėdį vedė ta
rybos pirm. Povilas Kilius. 
Priimti spalio ir lapkričio 
mėnesiais įstoję 36 nauji 
nariai. Išklausyti valdybos 

nomis prie šventinių linkė
jimų Dirvai, pridėjo čekį 
5000 dol. sumoje, laikraščio 
sustiprinimui.

Viktorui ir Veronikai 
Sutkams už šią stambią au
ką nuoširdžiai dėkojame. 

ir komisijų pranešimai. Rū
pestį kelia palūkanų už cer- 
tifikatinius indėlius nuola
tinis mažėjimas, šiuo metu 
jau nebegalima išspausti 
8'č ir tenka perinvestuoti 
mažesniu procentu. Tas ga
li atsiliepti į pajamas ir tei- 

■ kiamą paramą.
Akcijų rinka tebėra aukš

ta ir Lietuvių Fondo turi
mų akcijų vertė yra prašo
kusi daugiau ketvirčio mili
jono, lyginant su knygine 
verte. Daug vilčių dedama 
į akcijų pajamas ir tikima
si pervesti ateinančių me
tų paskirstymui panašią su
mą, kaip šiais metais. Tai 
galės paaiškėti tik ateinan
čių metų pradžioje.

Ilgai užsitęsęs rašytojo 
Stasio Tamulaičio testa
mentinis palikimas 19,750 
dol. yra gautas. Taip pat 
Lietuvių Fondo kasą pasie
kė ir australiečio Vaclovo 
Povilaičio palikimas 14,000 
dol., nukeliavęs į Tautos 
Fondą, New Yorke, nors 
tęs tamente įrašytas. Chica- 
gos adresas. Apie šį palikė- 
ją Lietuvių Fondas renka 
žinias, nes jų visiškai netu
ri. Būtų gerai ir nuotrau
ką turėti.

Testamentiniai palikimai 

sudaro stambią Lietuvių 
Fondo kapitalo dalį. Iki 
gruodžio 1 d. palikimais 
gauta arti vieno milijono 
dolerių (956,000). Rašant 
testamentą, įrašyti šį tiks
lų pavadinimą: LITHUA- 
NIAN F O U N D ATION, 
INC., 3001 W. 59th ST., 
CHICAGO, ILL. Yra labai 
svarbu, kad būtų įrašytas 
tikslus pavadinimas ir ad
resas, nes turima ne vie
nas atvejis, kai sumaišomi 
fondų pavadinimai ir paliki
mai atitenka- ne tam kam 
skiriami.

Lietuvių Fondo valdyba 
išsiuntinėjo nariams šven
tinius sveikinimus su Vil
niaus katedra ir Gedimino 
pilimi. Lietuviškų radijo 
laidų vadovams pasiuntė 
į k a lbėtas magnetofonines 
juostas. Į juostas įkalbėjo 
Lietuvių Fondo vadovai: 
tarybos pirm. Povilas Ki
lius, valdybos pirm. dr. An
tanas Razma ir pelno skirs
tymo komisijos pirm. Sta
sys Baras. Įvadus įkalbė
jo informacijos komisijos 
pirm. Antanas Juodvalkis. 
Siunčiant juostas, buvo pri
dėta ir kukli kalėdinė do
vana.

(Nukelta į 3 psl.)
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Jautos balsas - Dievo balsas’, bet ar tauta žino 
ką kalba? - Pažiūros Jungtinėse Valstybėse, 

-----------Vakarų Vokietijoje ir D. Britanijoje. -------------
Opozicija ir komentato

riai teigia, kad JAV politi
nis gyvenimas yra sustojęs 
dėl Irano skandalo. Pirma
jai tai duoda progos sustip
rinti savo pozicijas, antrie
siems — įdomią temą šiaip 
nuobodžiame švenčių laiko
tarpyje. Abeji turi intereso 
padėtį vaizduoti galimai 
tamsiau. Abeji tačiau savo 
nekantrumą aiškina ne sa
vo smalsumu — kaip ten iš 
tikro buvo — bet tautos 
teise demokratiniame reži- 
žime tuojau viską sužinoti.

Tautos nuomonė jau nuo 
Romos laikų laikoma paties 
Dievo balsu — absoliučia 
tiesa. Ji nuverčia vyriausy
bes, ji atveda į valdžią nau
jus politikus. Tai padaro ne 
100'< dauguma — taip at
sitinka tik Sovietijoje, kur 
visados laimi jau esantieji 
valdžioje, — bet palyginti 
labai ne didele balsų dau
guma. Ar dėl to reikia ma
nyti, kad dauguma — ko
kie ji būtų, iš tikro yra tei
si ? Abejotina! Iš viso kas 
tiesa ar ne — balsavimu 
nenustatysi. Už tat palie
kant sau teisę galvoti ne
priklausomai nuo tautos 
’balso’, vistiek naudinga jį 
sekti, nes jis įtaigoje sekan
čius valdžios ėjimus.

Šiais laikais jau palygin
ti lengvai gali patirti tau
tos nuomonę, apklausinėjus 
tik kokį tūkstantį žmonių, 
žinoma, jie turi būti taip 
parinkti, kad atvaizduotų 
tikrą gyventojų suskirsty
mą. Sakoma, kad paklaidos 
dabar nesiekia nė 3C.

Paprastai siekiama tik 
vieno krašto gyventojų pa
žiūros, tačiau mūsų atveju 
daug kalbama apie tai, kad 
Irano skandalas sumažino 
JAV įtaką jų sąjungininkų 
tarpe. Už tat įdomūs rezul
tatai buvo gauti pastačius 
tuos pačius klausimus trijų 
vadovaujančių Vakarų vals
tybių gyventojams — JAV, 
kurias vėliau vadinsime US, 
Vakarų Vokietijos — WG, 
ir D. Britanijos'— United 
Kingdom ar trumpiau UK.

Toks apklausinėjimas buvo 
pravestas londoniškio The 
Economist ir Los Angeles 
Times pavedimu.

Reikia atsiminti, kad pre
zidentas Reaganas Europo
je niekados nebuvo populia
rus. Ten net su pasipiktini
mu žiūrima į vietos spaudos 
jam skiriamą dėmesį. Dau
gumoje Europos valstybių 
prezidento postas yra dau
giau dekoratyvinis. Užtat į 
klausimą kaip vertinamas 
Reagano prezidentavimas 
— jį užgyrė 50 L -— US 
gyventojų, bet tik 26L' — 
UK, ir tik 22'r — WG.

Į klausimą ar Irano-Ni- 
karagvos ginklų ’biznis’ pa
kenkė JAV vaidmeniui Va
karų Sąjungoje, taip buvo 
atsakyta nuošimčiais:

US WG UK
Pakenkė 70 84 73
Nepakenkė 19 12 19
Į klausimą ar pritaria

Reagano politikai Centro
Amerikoje, įskaitant ir Ni-
karagvą, buvo atsakyta:

US WG UK
Pritaria 26 13 18
Nepritaria 62 61 57
Bet pats įdomiausias at-

sakymas buvo į klausimą,
ar atsakovas žino, kur yra
Nikaragva? Paklaustieji
manė, kad tas kraštas yru
tokioje pasaulio dalyje

US WG UK
Afrikoje 5 15 15
Centro
Amerikoje 56 45 33
Vid.
Rytuose 8 2 3
Pietų
Amerikoje 16 19 32
Kur nors
kitur 15 18 15
Jei net Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse, kur apie 
Nikaragva tiek daug kalba
ma ir diskutuojama, tik tru
putis daugiau kaip pusė 
žmonių žino, kur ji iš tikro 
randasi — kaip galima pri
leisti, kad užklaustieji žino 
apie ką kalba ?

Tokios ignoracijos švie
soje šiurpas krato, kai su

zd------------ - ------------—
Nuoširdžiai sveikindami brangius išeivijos 

lietuvius, linkime, kad džiaugsmingos Kalėdų 

šventės ir Nauji Metai neštų naujas viltis švie

sesnių laisvės dienų mūsų brangiai tėvų žemei 

Lietuvai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
2606 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

žinai, kad jų daugumas no
ri susitarimo su sovietais 
dėl atominių ginklų:

US WG UI<
Nori 67 81 75
Nenori 22 12 15
Jei Reagano administra

cija vadovautųsi tokiu nu
sistatymu, ji norėdama at
statyti savo prestižą siekti 
kokio susitarimo su sovie
tais, ko tie ir nori. Bet ar 
toks susitarimas, turint gal
voje didelį viešosios nuo
monės spaudą, bus naudin
gas JAV — atsakys sekan
tieji metai.

Praeities 
kartojimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pasireikšti. Vienas Dūmos 
atstovas net būkštavo, kad 
- atidavus žemę į privačias 
rankas - valstietis, kuris pra
gerdavo tik nugyvendintus 
ir nereikalingus dalykus, da
bar pragers ir savo žemę, sa
vo vaikus, vaikų vaikus ir 
pagaliau savo tėvynę. Sto- 
lypinas į tai atsakė, kad kor
tą reikia statyti ant tvirto ir 
stipraus.

Tą atsakymą skaitant, 
Trumpai ir atėjo mintis pra
vesti paralelę tarp Reagano 
Amerikos ir Stolypino Rusi
jos. Amerikos kapitalizmas 
visados savo likimą statęs 
ant ‘tvirto ir stipraus’ (rug- 
ged individualism) ir tik 
paskutinių kelių dešimtme
čių eigoje buvo nukrypta 
nuo tos tradicijos, imant ‘per 
daug’ rūpintis visokiais ‘silp
naisiais’ ir ‘nuskriaustais’. 
Reaganas vėl grįžęs į aną se
ną tradiciją, manydamas, 
kad tokia esanti ir visos svei 
kosios (grass-roots) Ameri
kos galvosena.

1910 m. Rusijoje buvo pa
skelbtas įstatymas, kuris pri 
pažino privačios nuosavybės 
principą. Netrukus prasi
dėjęs karas bei revoliucija, 
ir atentatas prieš Stolypiną, 
grąžino Rusiją vėl į bendruo
meninės, arba valstybinės 
žemės nuosavybės gadynę, 
griežtesnę negu buvusią 
prieš Stolypiną, kuri tebesi
tęsia ir dabar - baigia Trum
pa.

Čia tėra vietos tik trum
pam įdomaus straipsnio pa
minėjimui.

Sugretinimas valstybės, 
kurios sudėtyje - išskyrus 
tik labai trumpą, vos dvide
šimties metų nepriklauso
mybės laikotarpį - patys gy
venome ir dabar didžioji tau
tos dalis tebegyvena, yra 
naudingas, nes praplatina 
galvojimo ir stebėjimo hori
zontus. Ką reiškia 75 metai

■ Iš kitos pusės
Aną dieną mačiau NBC TV rytmečio programoje 

Sovietijos studentę. Paklausta, kas jai čia rūpi, ji atsakė 
norinti ieškoti ką nors bendro tarp abiejų kraštų gyven
tojų. Tai nauja Gorbačiovo propagandos linija. Tą pačią 
dieną aš ją pastebėjau ir Viliaus Kavaliausko straipsny
je lapkričio 29 d. LITERATŪROJE IR MENE. Jis yra 
sovietinių laikraščių atstovas New Yorke ir iki šiol šiame 
krašte pastebėdavo tik visai neigiamus dalykus, šį kartą 
jis pamini New Yorko 57-toje gatvės kine rodomą žydų 
dokumentinį filmą 'Vilniaus partizanai’. Prikiša filmui, 
kad ten neišryškintas faktas, kad naciams talkininkavo 
ne tik "lietuviški buržuaziniai nacionalistai”, bet ir patys 
sionistai. Girdi, Tarybų Lietuvos autorių knygos, doku
mentiniai šaltiniai demaskuoja bendrus nacistų ir sio
nistų nusikaltimus. Jis tačiau cituoja ne sovietus, bet 
Kanadoje pasirodžiusią knygą ”The Chosen People: a 
Look in to the Past”. Ten rašoma, kad 1941 m. nacistams 
pareikalavus iš Vilniaus geto 1,000 nedarbingų žydų egze
kucijai, geto tarybos pirmininkas Gensas jų pristatė net 
2,200.

Kavaliauskas duoda dar eilę kitų panašių citatų apie 
pačių žydų elgesį su savo tautiečiais, bet visai nepamini 
tos knygos autoriaus jau mirusio Danieliaus Ralio, kurį 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI A. Musteikio tos knygos recenzi
joje vadina 'eruditu' ir apie knygą palankiai atsiliepia.

Iš tikro knygoje surinkta nemažai įdomios medžia
gos, nors atrodo per plačiai užsimota ir dar negalutinai 
suredaguota. Autoriaus tezė yra, kad žydai, laikydami 
save paties Dievo išrinktąja tauta kai kuriuose kraštuose 
ir aplinkybėse išsigelbėjo nuo asimiliacijos su kitomis ten 
pat gyvenančiom tautom, bet už tai turėjo sumokėti la
bai aukštą kainą. Tai ypač tinka buvusiom Lietuvos-Len
kijos valstybės teritorijom, kur žydai sudarė atskirą luo
mą tarp valdančių sluoksnių ir liaudies, turėdami įvai
rius monopolius, rinkdami mokesčius ir pan. Knygą iš
leido nežinoma ALPHA — Book Publication, turinti tik 
pašto dėžutę — P. O. Box 157. Stn. "M”, Toronto, Ont. 
M65 4T3 — kaina 10 dol.

čia nesunku įžiūrėti žiaurią likimo ironiją. Koks 
keistas interesų sutapimas! KGB bendrauja su OSI pri
statydama 'buržuazinius nacionalistus’ inkriminuojančią 
medžiagą. OSI tik tuo domisi, nors sovietų šaltiniai, anot 
V. Kavaliausko demaskuoja bendrus nacistų ir sionistų 
nusikaltimus, kurie tačiau — šiandieninėje Amerikoje 
esą vadinami 'komunistine propaganda’.

žinoma, tie faktai neišteisina kitų nuo žydų žudy
mų, bet palengvina suprasti anų laikų atmosferą, įgali
nusią tokius, taikos metu neįsivaizduojamus, žiaurumus, 
čia lyg būtų kažkoks pagrindas bendravimui. Kavaliaus
kas jau naudojasi išeivių literatūra.

Bet tuo ironija dar nepasibaigia. Sovietai, nepaisant 
labai didelio žydų įnašo į jų revoliuciją, sionizmo nepa
kenčia, nes jo tikslas yra sulaikyti žydus nuo ištautėji- 
mo, išlaikyti jų tapatybę, sutelkti galimai daugiau savo 
tautiečių Izraelyje. Ar mes neturime panašių tautinių 
tikslų? Ir kas mus ragina išlaikyti simpatijas savo tė
viškei? O gi komunistinė propaganda, Gimtasis Kraštas, 
Tėviškės draugija ir 1.1. Iš rusų paveldėjome šiam atve
jui tinkama posakį — be pusbonkio nesuprasi. (vm)

pasaulio istorijoje ? - turbūt 
tik dieną-kitą atskiro žmo
gaus gyvenime! Antrą ver
tus įdomu, kad po Petro Sto
lypino mirties ilgainiui įsi
vyravo pažiūra, kad jis buvo 
nieko nevertas atžagareivis 
ir budelis - kartuvių kilpa 
buvo vadinama jo kaklairaiš- 
čiu. Tik dabar istorikai pra
deda apsižiūrėti, kad tai bū
ta išmintingo vyro, ką fakti- 
nai jau tada pripažino jo 
bendralaikiai Vakarų Euro
poje.

Žinoma, mums dabar įdo
miau kaip pasibaigs Reaga
no prezidentavimas. Nors jo 
‘revoliucija’ nekaštavo žmo
nių gyvybių ir buvo tik dau
giau ar mažiau grįžimas prie 
sveiko proto reikalavimo, 
tačiau ir jos sėkmė priklauso 
nuo daugelio atsitiktinumų, 
kuriuos dabar pergyvena
me.

• Dr. Jonas ir Stella Jur
gitai, Rancho Santa Fe, Ca.» 
atsiuntė Dirvai paramą 35 
dol. su šventiniais linkėji
mais. Ačiū.

• Dr. Petras Pečiulis, 
Chicago, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 15 dol. Ačiū.

• E. Bobelienė, W. Hart- 
ford, Ct., prie prenumera
tos pridėjo auką 25 dol. su 
šventiniais linkėjimais.

• K. Brazdžionis, Los An
geles, Ca., atnaujindamas 
prenumeratą, Dirvai pa
remti pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• P. S t ei kūnas, Chicago, 
111. atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo auką Dir
vai paremti 23 dol. Ačiū.
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Susirūpinkime savųjų 

tautiečių globa

JAV-se didžioji daugumą 
lietuvių įsikūrė gana gerai, 
o dalis jų ir gerokai pratur
tėjo. Tačiau mūsų tarpe 
yra lietuvių, kurie ne dėl 
savo kaltės gyvena vargin
gai. Kai kurie jų net ir la
bai skurdžiai: senyvas am
žius, vienatvė, ar net liga 
kankina juos nežmoniškai 
ir stumia į neviltį. Skurdą 
pakelti niekam nėra lengva, 
ypatingai sunku tiems, ku
rie negauna ne tik pagalbos 
iš šalies, bet ir paguodos, 
o tokių asmenų turi dauge
lis lietuvių kolonijų JAV-se. 
Turime jų ir mes, clevelan- 
diečiai. Iš kitos pusės, mūsų 
kolonijos gyvenimas pasi
gėrėtinai gražus. Turime 
daug kuo verta didžiuotis, 
tačiau šiame gražiame ir 
gausiai organizuotų pajėgų 
būryje mes neturime gerai 
s u o r ganizuotos pagalbos 
vargan pakliuvusiems tau
tiečiams efektyviai padėti. 
Efektyviai suorganizuotos 
pastovios pagalbos, deja ne
turi nei LB, nei BALFas, 
nei parapijų komitetai... 
Tokiai pastoviai pagalbai 
neturime pakankamai savų 
išteklių ir iki šiol nesiryž
tame jų organizuoti iš kitur 
per JAV valdžios tam tiks
lui skiriamus fondus.

Kai prieš ketvertą metų 
LB vardu pradėjome orga
nizuoti lietuviškas sodybas, 
.mažai turėjome pritarėjų ir 
gana daug pašiepiančių pa
stabų ir užmetimų, kad pir
moje eilėje reikėjo organi
zuoti prieglaudas, nes jos 
labiau reikalingos, negu so
dybos vyresnio amžiaus lie
tuviams, kurie dar patys 
gali pragyventi. Su tuo fak
tu ir sutikome, tačiau prie
glaudų statyti tuomet ne
galėjome, nes tam nebuvo 
lėšų. Gi Sodybai pastatyti 
Clevelando priemiestyje ga
vome JAV paskolą ir gerą 
subsidiją tai paskolai išmo
kėti. Paskolą išmokėjus 
(2026 metais) Sodyba liks 
Lietuvių Bendruomenės ži
nioje ir teiks geras pajamas 
socialiniams - kultūriniams 
lietuviu reikalams finan

suoti. Sodyba šiuo metu sto
vi ant tvirtų finansinių pa
matų.

Sodybos patikėtinių tary
ba nutarė organizuoti prie
glaudos statybą. Tam tiks
lui sudaryta ir inkorporuo
ta Taryba, kurie pasivadino 
”Antroji Lietuvių Sodyba” 
(Second Lithuanian Cen
ter). šiai Sodybai nutarta 
perleisti dalį sklypo už 
HUD nustatytą minimalią 
kainą. Sodyboje projektuo
jama 100 lovų, šios apim
ties statyba atsieis apie ke
turis milijonus dolerių. Pra
dinėms Sodybos operaci
joms instrumentams ir 2-3 
mėn. personalo algom dar 
reikės apie pusę milijono.

Sodybą statant bus užsi
tikrinta, kad lietuviai, ku
rie nebegali savęs prižiūrėti 
dėl labai senyvo amžiaus ar 
dėl silpnos sveikalos, būtų 
Sodvbon priimami neatsi
žvelgiant į jų asmeninį tur
tą, ar galimybę užsimokėti 
už pragyvenimo bei priežiū
ros išlaidas.

Šiam projektui įgyven
dinti reikia gauti leidimą 
(Certificate of Need) iš 
Ohio valstijos sveikatos de
partamento. Prašyme rei
kia pateikti sekančius duo
menis: a) kad bus pakan
kamai gyventojų; b) biu
džeto analizes, įrodančias, 
kad Sodyba finansiniai išsi
laikys; c) įrodymą, kad tu
rėsime pakankamai kvalifi
kuoto personalo; d) prelimi
narinį sodybos planą, ir e) 
užsimokėti valstybinį mo
kestį už leidimą.

Dalį tų duomenų surinks 
Tarybos sudarytos komisi
jos, planus architektas pa
ruoš veltui. Kai kuriems ap
skaičiavimams ir kvalifi
kuoto personalo paruošimui 
reikės konsultanto, kuriam 
teks atsilyginti už įdėtą 
darbą.

Planai ir galimybės šias 
sumas sukelti

1. Sodybos pastatui ieš>» 
kosime paskolos. Dalį jos 
tikimės iš pavieniu skolin

tojų ir iš lietuviškų kredito 
draugijų. Kitą dalį (jei dar 
reikės) iš skolinimo insti
tucijų. Kadangi tos rūšies 
pastatai turi labai gerą sko
los sugrąžinimo rekordą ir 
jos moka gerus nuošimčius, 
tvirtai tikime, kad didelę 
dalį šios paskolos sulauksi
me iš lietuvių skolintojų.

2. Pradinėms operacijoms 
reikės trumpalaikės pasko
los Už ją galėsime mokėti 
dar didesnius nuošimčius, 
nes ekonomistai tvirtina, 
kad ši paskola išsimoka 
(back pay) per 4 metus.

3. Pripažįstame, kad abi 
čia išvardintos paskolos yra 
didelės, bet abi jos yra ir 
labai patikimos, nes gali 
būti JAV valdžios institu
cijų apdraustos. Be tų pa
skolų mes taip reikalingos 
prieglaudos nepastatysime, 
lygiai kaip nepastatysime, 
jei negausime iš Ohio vals
tijos sveikatos departamen
to leidimo. Prašymui pa
ruošti reikia lėšų, kurias tu
rime sukelti aukomis, nes 
tam tikslui pinigų neturi
me, dabartinė Sodyba yra 
ne pelno organizacija ir iš 
jos iždo HUD administraci
ja imti neleidžia.

Patikėtinių Taryba įdėjo 
daug darbo, kol įvykdė pir
mosios Sodybos statybą vy
resnio amžiaus žmonėms. 
Tuo mes įrodėme, kad suge
bame planuoti ir suplanuo
tus darbus įvykdyti. Šiuo 
projektu įsigijome gerą 
vardą HUD ir kitose Fede
ralinės ir vietinės valdžios 
įstaigose, bei Sodyboje gy
venančių lietuvių ir ne lie
tuvių tarpe.

Antrąją Sodybą nutarė
me statyti, nes aiškiai ma
tome nepaprastai didelį rei
kalą pagelbėti savo, tautie
čiams, kurių gausus būrys 
jau dabar tos pagalbos la
bai reikalingi ir kad visi jie 
Sodyboje galės gyventi ne
atsižvelgiant į tai, kiek jie 
patys galės už tą priežiūrą 
užsimokėti, šio sunkaus 
darbo imamės dar ir dėl to, 
kad jokia kita lietuvių or
ganizacija to darbo nesiima, 
o pagalbos reikalingų asme
nų skaičius kasmet vis dau
gėja. Su amžiaus našta bė
gančių metų perspektyvoje 
tų asmenų skaičius dar la
biau padidės.

Netenka aiškinti, kad 
tautinė pareiga ir krikščio
niška moralė diktuoja 
mums rimtai susirūpinti or
ganizuota ir ilgalaike pa-

Z1
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ- 

JŲ METŲ PROGA siunčiame sveiki
nimus su geriausiais linkėjimais vi
siems Lietuvių Tautinių Namų na
riams, jų šeimoms ir visiems mūsų 
draugams, talkininkams.

Marija Remienė, naujoji Lietuvių Fondo valdybos pirmininkė. 
J. Tamulaičio nuotr.

Nauja LF valdyba...
(Atkelta iš 1 psl.)

Išklausius pranešimus ir 
padarius išvadas, buvo pri
eita prie įstatais numato
mų rinkimų. Tarybos pir
mininkas ir sekretorius, o 
taip pat valdybos pirminin
kas yra renkami vieniems 
metams. Praėjusiame tary
bos posėdyje buvo sudaryta 
nominacijų komisija iš dr. 
G. Baluko, dr. F. Kauno ir 
A. Juodvalkio, kuri šiam 
posėdžiui pasiūlė kandida- 

galba mūsų tautiečiams, 
kurie dėl gilios senatvės ir 
ar ligos nebegali patys sa
vęs apsirūpinti ir kuriems 
reikalinga lietuviška šios 
rūšies pagalba, nes dauge
lis jų ligos prispausti, jau 
tegali susikalbėti tik savo 
gimta kalba.

Gerai žinodami jūsų tvir
tą krikščionišką ir tautinę 
meilę savo vargo prispaus
tam broliui ir seseriai, esa
me tikri kad jūs tam dide
liam užmojui pritarsite ir 
pinigine auka ar paskola 
gausiai paremsite.

Nuoširdžiai prašome ir 
lauksime tos paramos.

Dr. Antanas Butkus

Chicagos Lietuvių 
Tautiniai Namai 

tus.
Tarybos pirmininku vien

balsiai buvo išrinktas tre
čiam terminui Povilas Ki
lius, o sekretore — adv. 
Daina Kojelytė. Valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma 
baigia trečią kadenciją ir, 
pagal įstatų §18-h, negali 
būti renkamas ketvirtam 
terminui. Nominacijų ko
misija į valdybos pirminin
kus pasiūlė Mariją Reinie
nę, ilgametę tarybos bei 
valdybos narę, kuri vienbal
siai ir buvo išrinkta. Ne- 
lauktina didelių pasikeiti
mų, nes M. Remienė pasta
ruoju metu buvo pirm, pa
vaduotoja ir su LFondo 
reikalais labai gerai susi
pažinusi.

Linkime naujajai Lietu
vių Fondo vadovybei sėk
mingo ir našaus darbo, kad 
ateinantieji jubiliejiniai — 
25 metų veiklos metai pra
eitų gero derliaus ir s.usi- 
klausimo ženkle. Pasiekime 
bent 4 milijonus pagr. ka
pitalo.

Per šių metų 11 mėnesių 
Lietuvių Fondan įplaukė 
243,000 dol. ir pasiekė 
3,557,000 pagr. kapitalą, 
Pakrapščius pinigines ir 
banko knygeles, ateinan
čiais metais, švęsdami 25 
metų veiklos sukaktį, galė
tumėm pasidžiaugti 4 mi
lijonų LF kapitalu.

• Dr. Birutė Paprockienė, 
Glendale, N. Y., sveikinda
ma Dirvą su šventėmis, pri
dėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Lena Beleckienė, Ra- 
ven, N. Y., vyrui paklausius 
ką norėtų gauti Kalėdoms 
dovanų, paprašė užprenu
meruoti keletą lietuviškų 
laikraščių. Petras Beleckas 
tuoj pasiskubino užsakyti 
Dirvą ir dar pridėjo auką. 
Sveikiname.
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■M™™™™™™™ Antanas Laukaitis

Linksmų ir džiaugsmingų švenčių 

Dirvos” leidėjams, redaktoriui 

ir visiems skaitytojams, o Naujieji 

Metai tegul būna visiems laimingi ir 

sėkmingi.

Antanas Laukaitis
I_____________________________________________________

LAUKIAME ŠVENČIŲ

Jau čia pat ir Kalėdos. Kai 
pas jus žiemos šalčiai jau pra 
deda skverbtis į visus kam
pus, Australijoje prasideda 
pats gražiausias ir laukia- 
miausias metų sezonas. Di
džioji dalis Australijos dar
bo jėgos gauna savo metines 
4-5 savaičių atostogas ir per 
jas daugumas palieka di
džiuosius miestus ir važiuoja 
atostogauti i pajūrius, lanky 
ti gimines ir pan. Visos mo
kyklos, kolegijos ir universi
tetai taip pat baigia savo 
mokslo metus ir pradeda sa
vo metines vasaros atosto
gas.

Šiuo metu, kaip ir pas jus, 
jau prasidėjo kalėdinis įkars 
tis. Gatvės ir krautuvės pa
puoštos, reklamos ir viso
kiausi kalėdiniai išpardavi
mai skamba visur, tik žmo
gau turėk pinigų! Kalėdinės 
giesmės jau skamba gatvėse 
ir krautuvėse ir žmonių, žmo 
nių miesto centre! Net pra
eiti sunku. Atrodo, kad nie 
kas nedirba ir tik perkasi 
krautuvėse, nors jau kuris 
laikas kaip Australijoje jau
čiama nemaža bedarbė (lie
tuvio dar nė vieno nežinau, 
kad toks būtų), didelė inflia
cija ir australiško dolerio di
delis nusmukimas. Ir vis tai 
Darbiečių partijos valdymo 
padariniai. Atrodo, kad dar- 
biečiai, unijos ir naujos sočia 
listinės idėjos sekančius rin
kimus tikrai pralaimės ir vy
riausybę perims liberalai, 
nors ir tie iškilaus savo va
dovo kaip ir neturi.

Mūsų lietuviškame gyve

DEVENIU KULTŪROS 
FONDO LEIDINIAI

1. Jūratė Statkutė de Rosales — BALTŲ KAL
BOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE, 
$15.00.

2. Motiejus Karaša — GYVENIMO SŪKURIUO
SE, $15.00.

3. Jokūbas Dagys — SCULPTURES (meno albu
mas), $30.00.

4. J. Andrius — LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65.
5. Viktoras Karosas — LIETUVOS RYŠYS SU . 

AMERIKA, $5.00.
Užsiakymus siųsti; Devenių kultūros fondas, 

P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, Fl. 33733, 
U.S.A.

nime kalėdiška nuotaika taip 
pat smarkiai jaučiama. Ka
da dabar benueisi į Sydnė- 
jaus Lietuvių Klubą, tai vi
suomet rasi daug žmonių. Ir 
tai, ne atėjusių alaus stiklą 
išgerti, pokerių mašinos 
rankeną patraukti, bet pasi
ruošti, jau tik už kelių savai
čių esančioms mūsų didžio
sioms Lietuvių Dienoms. 
Štai teatras ‘Atžala’, vaiko
mas savo režisieriaus Ju
liaus Dambrausko, daro pas
kutinius pasiruošimus kalė
diniams pastatymams, to
liau tautinių šokių grupės - 
ir tai ne viena! - vadovauja
mos Marinos Osinaitės-Cox, 
šlifuoja savo šokius, gi kituo
se kambariuos posėdžiauja 
Krašto Tarybos atstovai, 
Šventės parengimo komite
tas, sportininkai, ramovėnai 
ir kiti. Net gražu pasižiūrėti 
matant, kad ir Jaunimo 
S-ga - su savo sydnėjiške, 
jauna ir energinga vadove 
dr. Rita Barkute - jau dabar 
taip smarkiai dirba, nors 
kongresas bus dar tik kitais 
metais.

Patys Lietuvių Namai irgi 
puošiasi. Savanoriai pagel- 
bininkai dažo juos, valo ir 
gražina šventei. Atrodo, 
kad visi Sydnėjaus lietuviai 
sukruto, kai kas ir atsibudo 
ir plačiomis, lietuviškomis 
širdimis laukia atvykstančių 
svečių. O jų, atrodo, bus ir 
nemažai. Jau pirmasis Chi- 
cagos golfininkas inž. Traš
ka, net ir su savomis lazdo
mis prisistatė į Lietuvių Klu 
bą ir tuoj pat pradėjo įdo
mautis golfo naujienomis, 
pareikšdamas norą dalyvau

ti mūsų golfo varžybose. O 
svečių iš visos Australijos 
tai bus tikrai nemažai ir ho- 
teliai bei moteliai, esantieji 
netoli Bankstowno Lietuvių 
Klubo, padarys tikrai gerą 
biznį.

Gaila, kad į šią mūsų šven
tę negali atavykti New Yor- 
ko ‘Harmonijos’ dainininkai. 
Priežastis - penkių dienų 
atostogų neužtenka skristi 
gastrolėms į tą mūsų tolimą
ją Australiją. Ką padarysi - 
o mes jų tikrai laukėm, nes 
dar nebuvom jų asmeniškai 
girdėję. Tačiau juos pakeitė 
jauna ir, jau Amerikoje iški
lusi, chicagietė solistė Rūta 
Pakštaitė, kuri kartu su jūsų 
iškiliosiomis kankininkėmis 
Aukse ir Mirga Bankaitytė- 
mis bei mūsų folkloriniu vie
netu ‘Sutartine’ atliks tą lau
kiamą svečių koncertą.

Šių metų Lietuvių Dienų 
rengimo komisija, suside
danti jau iš jaunesniosios vi
durinės kartos atstovų ir va
dovaujama Aliaus Migaus, 
nusprendė, kad visa šventė 
turės būti pravesta grynai 
lietuviškame taške, nesivai
kant ir neprašant svetimtau
čių, iškiliųjų australų ją ati
daryti ir joje būti Garbės 
svečiais. Šventę atidarys 
PLB viceprimininkas St. Jo- 
kubauskas, o Sporto Šventę 
buv. PLB pirmininkas ir da
bartinis ‘Pasaulio Lietuvio’ 
redaktorius Br. Nainys, ku
ris pats anksčiau yra buvęs 
geras sportininkas-krepši 
ninkas. Skautai, ir ypatin
gai skautės, laukia savo vy
riausios vadovės S. Gedgau
dienės iš Clevelando, o dai
lininkai - N. Sivickaitės-Moc 
kienės iš Kolumbijos. Tat 
laimingos kelionės visiems 
mūsų svečiams iš užjūrio ir 
iki pasimatymo Lietuvių 
Dienose Sydnėjuje!

ŽYDAI IR ČIA ŠIAUŠIASI

Per paskutinius pora mė
nesių spaudoje ir televizijo
je vis girdimi užpuolimai "bu
vusiems naciams ir žydų ap
kaltintiems jų tautos žudi
kams. Pradžioje buvo gana 
dažnai minimi ir pabaltie- 
čiai, tačiau jiem? pareiškus 
irgi didelę akciją spaudoje ir 
televizijoje, o taip pat rašant 
raštus ir vyriausybės na
riams, prašant viešai pa
skelbti tų asmenų pavardes, 
o ne kaltinti visą bendruo
menę, šiuo metu šių bendruo
menių vardai jau neminimi. 

Imigracijos ministeris Chr.
Hurford, atsakydamas Lie
tuvių Informacijos centro at
stovui sostinėje G. Kamins
kui, pareiškė, kad visas šis 
reikalas yra peržiūrimas ir 
savo nuomonę paskelbs lap
kričio pabaigoje. Specialus 
tyrimo komitetas jautriai 
atsižvelgia į spaudos straips
nius, kas liečia lietuvių ir lat
vių bendruomenes. Ministe
ris pranešė, kad neigiami at
siliepimai apie tautines gru
pes jam yra absoliučiai ne
priimtini. Nors jau yra gruo
džio vidurys, bet pavardės ir 
kiti apkaltinimai dar nėra 
viešai paskelbti.

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIU 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
draugams ir bičiuliams visuose 

kraštuose linki

Edvinas ir Halina
Balceriai

Los Angeles, Ca.

d
LINKSMŲ ŠVENČIŲ ir laimingų

Naujųjų Metų linki visiems savo drau

gams ir pažįstamiems.

Albinas ir Brigita
S t u k a i

Jackson, N. J.

GRAŽI IR PRASMINGA 
JAUNIMUI DOVANA
Neseniai spaudoje pasiro

džiusi teisininko a. a. Algir
do Leono parašyta istorinė 
apysaka „Giedrė” gerai tin
ka kaip prasminga dovana 
mūsų vyresniojo amžiaus 
jaunimui. Nors knyga yra 
Įdomi perskaityti visiems 
mėgstantiems senovės lie
tuvių gyvenimą, bet, anot 
autoriaus žodžių, buvo jo 
skirta jaunimui: „Rašyda
mas šią knygą, aš turėjau 
tikslą duoti jaunimui trum
pą nuotykių apysaką Lietu
vos istorijos giliosios seno
vės rėmuose.”

Knygoje vaizdžiai apra
šyti mūsų Tėvynės gilios 
praeities laikai, gyvenimas, 
papročiai, karo žygiai, gra
ži ir kilni jaunųjų meilė, 
prisirišimasas mūsų prose
nolių prie savo senosios ti- 
dybos.

Skaitytojų atsiliepimai: 
Tai puiki ir gražiai išleista 
istorinė apysaka. Tokių pa
triotinių knygų mažai turi
me. Fabula gražiai užmez
gama ir palaiko skaitytojo 
dėmesį iki pat knygos galo. 
Apysaka parašyta sklandžia 
ir taisyklinga kalba, lengvai 
skaitoma. Aukšt. lituanisti
nės mokyklos mokinė rašo: 
Man ši knyga patiko, nes 
lengvi žodžiai, mintys su
prantamos, lengvai skaito
ma. Kai Įsigilini į knygos 
turini, jautiesi, kad gyveni 
Mindaugo laikais.

Knyga yra 166 psl., kie
tais viršeliais, kaina $6.00. 
Galima gauti Lithuanian 
Catholic Press Publishers 
of Draugas ir parduotuvėse 
„Patria” ir „Gift Interna- 
tional, Ine.’’ Chicagoje. Tai
pogi pas G. Leonienę, Sun- 
set Hill Rd., Bradford, N. 
H. 03221.

• DLK Birutės draugijos 
Los Angeles vaidyba per O. 
Dovydaitienę, sveikindama 
Dirvą, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• J. Nausėda, Woodland 
HiUs, Ca., Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol su šventi
niais linkėjimais. Ačiū.

• VI. šniolis, St. Peters
burg, Fl., prie šventinių 
sveikinimų Dirvai paremti 
pridėjo 32 dol. Ačiū.

• V’. Gerdvilis, Naujoje 
Zelandijoje, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. linkėdamas linksmų 
švenčių. Ačiū.

• Vladas Kalytis, Great 
Neck, N. Y., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. linkėdamas 
sėkmės naujuose metuose. 
Ačiū.

• Juozas Juška, Stuart, 
Fl., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Petras Pajaujis, Mt. 
Clemens, Mich., atnaujinda
mas prenumeratą, pridėjo 
auką Dirvai 13 dol. Ačiū.

• Alfonsas Krakauskas, 
Chicago, III., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• Bronius Keturakis, Mil- 
vvaukee, Wisc. atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 23 dol. Ačiū.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Septintasis teatro
festivalis Antanas Juodvalkis

(2)
VALDOVAS

Sekmadienio (XI. 30) po
pietė buvo skirta tolimiau
siam teatrui — Los Ange
les dramos Sambūriui, at
vežusiam Vinco Mykolaičio- 
Putino 5-kių veiksmų, 6-ių 
paveikslų dramą — Valdo
vas. Šį veikalą režisavo, de
koracijas ir drabužių eski
zus sukūrė Petras Maželis 
su padėjėja ir kostiumų ga
mintoja — Ema Dovydai
tiene.

Veikalas įspūdingas ir di
dingas, o pastatymas įspū
dingas. Pakilus uždangai, 
žiūrovus žavėjo akmeninėm 
je pilyje ištaiginga valdovo 
menė, kolonos, sostas išklo
tas žvėrių kailiais. Veikėjų 
drabužiai puošnūs. Aktoriai 
kalbėjo garsiai ir net ”ga- 
liorka” galėjo girdėti taria
mus žodžius. Visur jautėsi 
režisieriaus ranka, kad net 
ir jaunieji aktoriai savo 
vaidmenis atliko gerai, o 
lietuvių kalbos tarimas ir 
kirčiavimas be priekaišto.

Veikėjai: Krušna — Vin
cas Dovydaitis, Danguolė, 
jo duktė — Sigutė Mikutai- 
tytė, Gytis, jo sūnus — Ar
vydas Raulinaitis, Skaidra, 
nužudyto valdovo sūnus — 
Sigitas Raulinaitis, Mau
ras, karžygys — Antanas 
Kiškis, Gerda, Mauro mei
lužė — Ramunė Vitkienė, 
Burtininkas, genties vadas 
— Aloyzas Pečiulis, Dai
nius, genties žadintojas — 
Saulius Stančikas, Kirmis, 
išdavikas — Arnoldas Kun- 
gys, Pasiuntinys — Fredas 
Prišmantas.

Vertinimo komisija Los 
Angeles dramos Sambūriai 
paskyrė net 4 žymenis, pu
sę visų išdalintų žymeniu. 
Los Angeles teatras ir jo 
režisierius Petras Maželis 
pilnai užsitarnavo.

Iškiliausiais aktoriais iš
rinkti ir žymenius gavo: 
Sigutė Mikutaitytė už Dan
guolės ir Vincas Dovydaitis 
už valdovo Krušnos vaidme
nis. Už geriausias dekoraci
jas ir kostiumus žymuo bu
vo paskirtas Petrui Maže
liui.

Taip pat, vertinimo ko
misija iškiliausiu šio festi
valio veikalo pastatymu iš
rinko Putino „Valdovą” ir 
žymenį įteikė režisieriui 
Petrui Mažieliui.

Reikia pripažinti, kad Los 
Angeles dramos Sambūris, 
režisieriaus Petro Maželio 
vadovybėje buvo labai ge
rai ir rūpestingai šiam fes
tivaliui pasiruošęs, todėl ir 
pusės visų žymenų laimė

jimas yra užtarnautas. Lin
kėtina ir toliau sceninio me
no neapleisti, bet dar dau
giau jaunų žmonių įjungti.

Čikagiškė lietuvių visuo
menė turi gerą nuojautą ir 
į šį spektaklį prisirinko pil
na salė, kad net reikėjo pri
statyti papildomų kėdžių. 
Istorinio pobūdžio veikalas 
yra patrauklus, tik gal kiek 
per ilgas, nes trunka dau
giau 3 valandų. Kai kuriuos 
dialogus sutrumpinus, gal 
įtilptų bent į dviejų su pu
se valandų laiką. Bet tai 
jau režisieriaus reikalas.

žymenų įteikimas

Pasibaigus Valdovo spek
takliui, po gero pusvalan
džio, apatinėje Jaunimo 
centro salėje prasidėjo po- 
kylis-vakarienė ir laimėto
jams žymenų įteikimas. 
Laimėtojus ir susirinkusius 
svečius pasveikino rengi
mo komiteto pirm. Petras 
Petrutis ir programai vado
vauti pakvietė komiteto na
rį Leoną Narbutį.

Pasisotinus mergaičių 
servuojama vakariene (visi 
jau buvo gerai praalkę), 
prasidėjo svarbiausia šio 
vakaro programa —• laimė
tojų paskelbimas ir jiems 
žymenų (lieutviškų Oska
rų) įteikimas. Susirinkusius 
svečius gerai nuteikė Ant
rojo kaimo humoristiniai 
škicai, atlikti žymenų įtei
kimo įtarpose. Kaip įprasta, 
nebuvo ir vertinimo komisi
jos akto skaitymo, o pro-

Antro kaimo aktorius Euge
nijus Būtėnas programos me
tu teatro festivalyje.

J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Fondo tarybos pirm. Povilas Kilius įteikia žymenį 
režisieriui Petrui Maželiui. J. Tamulaičio nuotr.

gramos vedėjas L. Narbu- 
tis pakviesdavo vieną iš sa
lėje dalyvaujančių visuo
menininkų, kuris perskaitęs 
prie žymenio rastą laišką, 
paskelbdavo laimėtoją, pa
sveikindavo ir įteikdavo 
”oskarą”. Trumpą žodį įtei
kėjų vardu pasakė Lietu
vių Fondo tarybos pirm. 
Povilas Kilius. Kadangi lai
mėtojai jau buvo paminėti 
anksčiau, tad nebekartosiu.

Ne tik laimėjusieji buvo 
verti komisijos atžymėji- 
mo, buvo ir daugiau vertų, 
bet ribota apimtis neleidžia 
plėsti. Rengėjai nustatė žy
menų skaičių — 8 ir verti
nimo komisija turėjo į šiuos 
rėmus įtilpti. Vertinimo 
komisijos darbas nėra leng
vas ir kartais sunku at
sverti, kuris aktorius, deko
ratorius ar režisierius yra 
visa galva prasikišęs už ki
tus kolegas. Tą pastebėjo ir 
pusės žymenų laimėtojas 
režisierius Petras Maželis, 
priimdamas žymenį.

Kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė pasveiki
no laimėtojus ir visus teat
ralus, pasidžiaugė teatrų 
gyvastingumu, ištverme ir 
ryžtu, dėkojo rengėjų komi
teto pirm. Petrui Petručiui 
ir visam komitetui už festi
valio suorganizavimą ir 
pravedimą, o čikagiškei 
publikai už gausų dalyvavi
mą ir paramą. Pažymėjo 
Lietuvių Fondo reikšmę ir 
dėkojo už skirtą paramą 
(4,000 dol.), be kurios ne
būtų buvę įmanoma teatro 
festivalį suruošti. Teatro 
festivalių pradininkui ir 
penkių organizatoriui rašy
tojui Anatolijui Kairiui įtei
kė specialią padėkos plake- 
tę. Ruošos komiteto vardu 
pirm. P. Petrutis, įvertin

damas kultūros tarybos 
pirm. Ingridos Bublienės 
pastangas ir darbą kultūros 
baruose, įteikė prisimini
mui lėlę.

Taip vienas kitam padė
koję ir įvertinę įdėtas pa
stangas, ruošiant šį festi
valį, vylėsi už trejų metų 
ir vėl pasimatyti Chicagoje 
ar Toronte, nes šio festiva
lio dalyviai pasiskirstė ly
giomis: du iš JAV ir du iš 
Kanados. Buvo prisiminta 
spauda ir radijas ir išreikš

, — ■■ ■» —

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

• PETKUS
** TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III. 

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

ta padėka.
Humoristinę programą 

atliko Antrojo kaimo akto
riai: E. Būtėnas, V. Gilvy- 
dienė, I. Toliušytė, E. Tus- 
kenis ir A. Vaitkus.

Taip pat buvo prisiminti 
ir pagerbti nesenai mirę te
atralai : H. Kačinskas, B. 
Mackiala ir A. Kurauskas.

Užsklandai

Džiaugiamės įdėtomis pa
stangomis lietuvių kultūrą 
puoselėjant ir bent dalį jau
nimo įtraukiant į lietuvių 
kalbos vartojimą viešame 
pasirodyme. Jaunųjų akto
rių įtraukimas į sceninę 
veiklą, verčia juos išmokti 
lietuviškus tekstus ir rei
kiamai ištarti bei kirčiuoti 
žodžius. Šiame teatro festi
valyje buvo įtraukta daug 
jaunimo, kuris išlaikė egza
minus netoli penketuko. 
Vieniems pavyko geriau, 
kitiems ne taip gerai, bet 
visi pasirodė tinkamai ir 
daugiau reikalauti negali
ma, nors gerumui ir tobulu
mui ribų nėra.

Režisieriai, dekoratoriai 
ir aktoriai yra įdėję neap
skaičiuojamą darbo ir su
manumo įnašą, atliekant 
talkos būdu, be jokio atly
ginimo visus darbus. Ta 
prasme lietuvių teatrą ir 
vertiname.

Teatro festivalį suruošė 
komitetas: Petras Petrutis 
(pirm.), Vanda Aleknieinė, 
Simas Jokūbaitis, Leonas 
Narbutis ir Vytautas šums- 
kis.
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Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių ansamblis Vienoje lapkričio 4 d. L. Tamošaičio nuotr.

Kelionė i Viena (2) Rūta Šakienė
G C -----------------------

Lapkričio ketvirtoji iš
aušo skaidri ir saulėta. Te
lefonais pažadinti septintą 
valandą ryto, po skalsių 
pusryčių specialiai paruoš
toje valgykloje, pradėjome 
ruoštis demonstracijai. Ry
tas, nors saulėtas, buvo 
žiemiškai žvarbus ir miestą 
pažįstantieji perspėjo, kad 
šiltai apsirengtume, nes 
garsioji Kaertner gatvė, ku
ria žygiuosime, apsupta 

A. A.

DR. ANTANUI JASIUI 
mirus, jo žmoną dr. IRENĄ ir jos artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

KORP! FILI AE SAMOGITIAE 
KORPORANTĖS FLORIDOJE:

Elena Balčiūnienė 
Elena Damijonaitienė 
Marija Varnienė
Ona žolynas

A. A.
DR. ANTANUI JASIUI 

su šiuo pasauliu atsiskyrus, jo žmonai ir jos 
šeimai, mūsų mielai Filiae Samogitiae filis- 
terei Dr. IRENAI SAKEVIČ1ŪTEI-JASIE- 
NEI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū- 
me.

KORP! FILIAE SAMOGITIAE 
KALIFORNIJOS KORPORANTĖS:

Marija Kizienė 
Danutė Alseikienė 
Janina šepetienė 
Nelė Apeikienė

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

aukštų pastatų ir saulė ten 
neįeina. Gal nebuvo visai 
taip — pati gatvė plati ir 
puošni, gražiausia visoje 
Vienoje, o Šv. Stepono aikš
tė — didžiulė, erdvi ir sau
lėta. Teisybė, rudens vėjai 
liko žvarbūs visą dieną. Bet 
todėl gražiai plevėsavo de
monstrantų vėliavos.

Iš viešbučio autobusais 
vežė mus prie Operos Rū
mų, kur išlaipinti ilgai sto

vinėjome, grupavomės ir 
mokėmės šūkius. Kiti nuėjo 
į kavines sušilti ir pasma
guriauti garsiaisiais Vienos 
kepiniais. Demonstrantams 
išdalinti įvairūs plakatai 
vokiečių ir anglų kalbomis, 
mažos vėliavėlės, balionai 
su įrašais ir pluoštai lite
ratūros apie Lietuvą, kurią 
parūpino Lietuvių Informa
cijos Centras ir kurią dali
nome praeiviams. Atvažia
vo pilnas autobusas tauti
niais rūbais pasipuošusių 
Vasario šešioliktos gimna
zijos mokinių. Jie tuoj įsi
jungė į demonstrantų eiles, 
paimdami sunkiausius, di
džiausius plakatus. Atsira
do ir latviai su estais, nors 
jų buvo gerokai mažiau.

Prieš pradedant žygiuoti 
mūsų lietuvių grupei išda
lintas visas šimtas didelių 
lietuviškų vėliavų, kurias 
nešėme aukštai iškėlę. Vaiz
das buvo nuostabus — visa 
plevėsuojanti trispalvių jū
ra. Latviai ir estai irgi ne
šė po kelias ar keliolika sa
vo vėliavų, taip pat kelias 
Kanados ir vieną Amerikos. 
Tiems, kurie stebėjosi, ko
dėl tik viena, kas tai paaiš
kino, kad austrai amerikie
čių nemėgsta. Kažin, ar tai 
tikra priežastis, o gal tik 
niekas nepasirūpino, žygia
vome bendrai šaukdami pa
rinktus šūkius vokiečių kal
ba. Čia daugiausia vadova
vo energingasis, skardžia
balsis dr. Vytautas Dargis 
iš Chicagos. Visą kelią iki 
Šv. Stepono aikštės mus se
kė minios austrų, kai kurie 
įsijungdami į procesiją ir 
net drauge su mumis šauk
dami obalsius. Visą laiką 

apsupę filmavo Europos te
levizijos stočių fotografai. 
Net keli ilgais juodais odi
niais apsiaustais plasnoda
mi, kaip juodvarniai krank
dami tarpe demonstrantų 
sovietų žurnalistai. Kai ku
rie demonstrantai bandė 
juos pavaryti, bet jie, žino
ma, turėjo pilną tarptauti
nę teisę ten būti ir viską 
stebėti bei filmuoti. Gerai, 
tegul parodo už geležinės 
uždangos, kas čia tą dieną 
dėjosi.

Šv. Stepono aikštėje, di
džiulės to paties vardo ka
tedros papėdėje, sustoję ra
tu klausėmės kalbų, gėrėjo
mės tautiniais šokiais, ku
riuos tikrai nelengva buvo 
sušokti akmenimis grįstoje 
aikštėje. Pirmiausia, savo 
pačių orkestrui grojant, ke
lis šokius atliko mūsų Va
sario šešioliktosios moki
niai, juos sekė latvių ir es
tų grupės. Publikoje jautė
si įtempimas ir susijaudi
nimas. žmonių masė didelė, 
apie pora tūkstančių, bet 
programos — kalbų ir šokių 
metu, buvo veik visuotinė 
tyla. Tik vėjas plakė vėlia
vas, tik fotografai braškino 
aparatus. Kuteno gerklę ir 
gal ašara kokiam nuriedė
jo, stebint, klausant ir per
gyvenant šią tokią kilmingą 
jautriai svarbią istorijos 
akimirką.

Štai, milžiniškoje Vienos 
Hofburgo pilyje susirinkę 
tariasi ir aiškinasi pasaulio 
didžiūnai, o mes irgi suva
žiavome iš visų pasaulio 
kraštų, kad atkreipti tų di
džiūnų dėmesį į mūsų kraš
tų skriaudą. Ar bus iš to 
nauda, ar ko vertas tasai 
vargas ? Tik pasidairyti rei
kėjo, pasižiūrėti į susirin
kusių veidus — žinojai ir 
jutai, kad verta, kad būti
nai reikalinga. Ne vien pri
minėme svetimiesiems, kad 
mūsų tėvynė pavergta, 
skriaudžiama ir išnaudoja

— ■ ■ ■ ■ — — -i - , ■

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

ma, bet ir patys pasisėmė- 
me naujų jėgų, naujos vil
ties.

Labai įspūdingos buvo ir 
bendros pamaldos tuoj po 
demonstracijų garsioje Šv. 
Stepono katedroje. Jose da
lyvavo lietuviai, latviai ir 
estai su savo vėliavomis. 
Ekumenines pamaldas laikė 
austrų lietuvių, latvių ir 
estų kunigai, o tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietu
vaitės skaitė maldas. Visi 
bendrai meldėmės ir giedo
jome iš paruoštų ir išdalin
tų lapelių. Tą patį vakarą 
demonstracijas ir šokantį 
jaunimą su atitinkamais 
paaiškinimais rodė Austri
jos ir Vokietijos televizijos 
stotys, sekančią dieną pla
čiai aprašė laikraščiai.

žinoma, tai buvo nors ir 
įspūdingas, bet labai trum
pas įvykis. Europos Saugu-. 
mo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija tęsėsi veik 
mėnesį laiko, kiekvieną die
ną publikos dėmesiui atneš
dama ką nors naujo. Todėl 
ir po mūsų demonstracijų 
sekančią dieną žiniose jau 
mirgėjo kiti, naujesni įvy
kiai, nustūmę vakarykščią 
dieną praeitin. Kalnų nenu- 
vertėme, bet juk lašas prie 
lašo ir akmenį pratašo. O 
lašas čia buvo tikrai didelis 
ir įspūdingas.

Vienoje tebuvome ket
vertą dienų, taigi daug ko 
nesuspėjome ir nepajėgėme 
pamatyti. Tik ant greitųjų 
prabėgomis susidarėme vos 
apčiuopiamą šio bene gar
siausio ir romantiškiausio 
Europos miesto vaizdą. Pir
mąją pavakarę autobusu 
Įvažiavus Viena atrodė šal
ta ir niūri. Bet tada dar 
nebuvome matę jos pilių, 
bažnyčių ir parkų. Po ke
lionės ir demonstracijų ge
rai pailsėję pradėjome do
mėtis aplinka. Vėl mus ve
žiojo autobusais ir palydovė

(Nukelta į 7 psl.)

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Saviaiakas J. Mažeika

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likenų 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ISmKINSITE.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTCINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namų (312) 677-8489.
-
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greitomis aiškino ir rodė 
pravažiuojamas įdomybes, 
kai kur leisdama išlipti ir iš 
arčiau pamatyti, įsijausti 
ypatingai svarbią ar garsią 
vietą. Vėliau radome laiko 
ir pavieniui pavažiuoti į 
miestą, kur ramesniu tem
pu galėjome apžiūrėti la
biausiai dominusią vieną- 
kitą įžymybę, ar šiaip pasi
dairyti po šį garsųjį miestą, 
nusipirkti suvenyrų. — Kai 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės šventė savo dviejų šim
tų metų gimtadienį, Vienos 
miestas šventė irgi — dvy
likos šimtų metų sukaktį.

Apsupta geležinės uždan
gos kraštų, pačiuose Vaka
rų Europos rytuose, šioji 
tūkstantimetė dabartinės 

vėlaus rudens ūkanotoje pa- suplanuotoj išvykoj, važia- 
vakarėje, kai parko medžiai vome autobusais į vynuogy- 
veik nuogi ir vietoje gėlynų nūs, kur tipingoje austrų 
juoduoja sukastos lysvės, užeigoje — gasthause gė- 
ilgą minutę stovėjome su- rėm jauną, tik padarytą

Austrijos sostinė nuo amžių 
skaitoma viena žymiausių 
Europos mokslo ir kultūros, 
centrų, pagarsėjusi savo 
klasikiniais, baroko, goti-

Vasario 16 gimnazijos orkestras dalyvavęs demonstracijose Vienoje. L. Tamošaičio nuotr.

kos renesanso rūmais ir 
bažnyčiomis, bei šimtais 
hektarų gražiausių parkų, 
išpuoštų gėlynais, įvairiais, 
paminklais ir fontanais. 
Habsburgo pilis — Krašto, 
Valdžios Rūmai, kur vyko 
ir šioji Europos Saugumo 
Konferencija, užima didžiu
lius miesto plotus ir turi 
penkis tūkstančius kamba
rių. Gotikinė šv. Stepono 
katedra buvo statoma virš 
dviejų šimtų metų ir jos 
grakštusis bokštas siekia 
veik pusantro šimto metrų. 
Iš visų mūsų matytų rūmų 
bene giliausią įspūdį paliko 
gražuolis Schoenbrunn, ap
suptas dviejų tūkstančių 
akrų labai įdomiai išdėsty-
to parko su tolumoje ma- sižavėję dindinga praėju- 
tomu garsiuoju fontanu ir šių epochų grožybe.
vasaros altanomis. Net ir

Demonstruojame ... L. Tamošaičio nuotr.

Vieną popietę, iš anksto 

vyną ir, kaip kad buvo 
Muenchene, drauge su vieti
niais dainavome ir net šo
kančių buvo. Išsiaiškinome, 
kad mes toji pati grupė, 
kuri demonstravo dėl Pa
baltijo kraštų laisvės. At
sirado ne vienas, kuris tas 
demonstracijas matė ir pa
kilo taurės mūsų labui. 
Austrai, patys nešę komu
nistų jungą ir dabar vis 
jausdami jų gobšų kvėpavi
mą pašonėje, su giliu įsiti
kinimu komunizmo neken
čia. Pasijutome tarp savų.

— Paskutinę dieną prieš 
skrendant į Londoną buvo 
siūloma kelionė į Budapeš
tą, Vengriją. Ne labai daug 
atsirado, norinčių, o ir va
žiavę daugumoje nusivylė. 
Kelionė autobusu į abi pu
ses ir stovinęjimai pasieny
je truko visą dieną iki vė
laus vakaro. Budapešte tik 
užteko laiko papietauti bene 
pačioje geriausioje, specia
liai turistams paruoštoje 
valgykloje ir, jau temstant, 
keletą kartų pervažiuoti 
Dunojų ir pavažinėti tur 

būt gražiausiomis miesto 
gatvėmis, kurios vistiek 
buvo apgriuvusios ir liūd
nos. Tik daugybė raudonų 
vėliavų, Lenino statulų ir 
įkyrus vietinės palydovės 
aiškinimas apie dabartinį 
gerbūvį ir religijos laisvę. 
Tiesa, autobusas trumpam 
sustojo prie šv. Stepono 
bažnyčios, kuri atidara tu
ristams ir ”gidė” parodė, 
kur į grindyse esančias gro
teles galima įmesti pinigų, 
Taip pat nuvedė į netoliese 
esančią "dolerių” krautu
vę, kurios lentynose pri
krauta importuotų foto apa
ratų, laikrodžių, parkerių, 
kristalo ir vengriško porce- 
lano. Tik pirk. Neatrodo, 
kad iš mūsiškių kas nors 
ten dolerių paliko.

Sekantį rytą jau pusę 
penkių mūsų kambariuose 
skambėjo telefonai, penktą 
valandą paėmę lagaminus, 
valgėme pusryčius, o šeštą 
jau kelionėn į aerodromą 
skristi į Londoną ir VLIKo 
seimą.

(Bus daugiau)

Laiptai į save Anatolijus Kairys (p)
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Stalininio periodo priešpaskutinis sluoks
nis visų kiečiausias, todėl sunkiausiai pralau
žiamas. Juodo granito raudona uoliena — ją 
prakirtus ištryško šviežias ir dar šiltas krau
jas. Veržėmės į žemę, kaip ir į laiką, dieninė
mis ir naktinėmis priemonėmis, gilyn ir gilyn, 
o kuo giliau, tuo daugiau raudono purvo, glitaus 
ir tiršto — įpuolęs neišsikapstys!. Saugokimės! 
Masinių kapų sluoksnį dengė peilgaliai, ietga- 
liai, virvgaliai ir kitokie paskutinio išsikvėpi- 
mo įrankiai. Įsakyta kasinėjimus pakeisti spe
kuliacija — kas atsakingas? Tokių neatsirado. 
Kaltieji stengėsi darbuotis prie mėnulio švie
sos, o prieš saulėtekį užmaskuoti visas nakties 
iškasenas, kurios chimerinėmis akimis ”nekal- 
tųjų” širdis paversdavo akmeniu ... Mažiau 
iškasti — daugiau užkasti. Mažiau rodyti — 
daugiau slėpti. Kas buvo — pražuvo, o ateitis 
mūsų. Deputatai slėpė ne akis, o liežuvius, su
teptus ciano melu, ir pirštines, suteptas angelų 
šventumu. Mokslininkai vaikščiojo smėlėtais 
veidais, murzini, vienas kitą tepė suodžiais 
anglimi, pelenais, idant sunkiau būtų atpažįs
tami plenumo posėdžiuose .. . Nereikėjo ieškoti 

kapų vietos — visa epocha buvo viena gili 
duobė!

Skubiai ėmiau ruoštis į kolūkį, O, pas Pau
liną Vitkūnienę. Pasirinkau antradienį, nes 
pirmadienį lijo, o sekmadienis atrodė netinka
ma diena — visi namie, tuoj pastebi naujai už
klydusį. Aš norėjau atvykti ir išvykti inkogni
to. Ne apie save galvojau — apie senutę, galiu 
padaryti jai kokį nesmagumą. Būtų ir nema
lonu, ir neatleidžiama man, žinančiam tarybinį 
budrumą. Pokalbiai ir patirtis trijose gyven
vietėse įvarė šiek tiek baimės, ypač Našlaityne 
rasta kaukolė. Jei iš tiesų aš esu ”bandito” sū
nus, atsargumu tėvui gėdos nepadarysiu.

Išvažiavau dviračiu. Dvidešimt trys kilo
metrai antros rūšies vieškeliu — pora valandų 
neprakaituojant. Tuzinas kalniukų pasivaryti populiarią melodiją dviem raktais. — 
pėsčiom. Rytas sidabrinis. Laukai kvepėjo žie- mei nugarą, bet nesiduoda — sausa, 
dais, oras — medumi, akiratis — žaluma. Spau
džiau vienmarškinis, švarku pridengęs vairą.

Ne kraujas, o džiaugsmas kaito — buvo taip 
linksma! Mėgau gamtą, kone stigmatinė prie
saika rišo mane su žeme, buvau įpratęs maža
me žemės grumstelyje matyti dideles paslaptis, 
suvertas ant vienos metų grandinės — su vieta 
man ... Gamta aprengia žemęs gražiausiu ap-

daru, o po šimto dienų asketišku skrupulin
gumu nurengia — ir lieka tik stagarai! O ką 
žemė paslepia, tai ir po šimto metų atrasi ir 
atpažinsi pėdsakus, jei ne veidą. Prasmė! Rijau 
vaizdą po vaizdo, lyg smaguris cukrų, ir lyginau 
su nuotrauka, kurią buvau ištyręs ir įsidėmėjęs 
iki smulkių detalių. Jei šitaip stilizuotas vaiz
das pasirodytų — neprasilenkčiau!

Jau netoli. Kažkada šiuo vieškeliu esu va
žiavęs. Pažįstama. O gal atsiliepia ta ”stigma- 
tinė priesaika” kito akimis, sakykime, tėvo ... 
Kolūkio pastatai išsitiesė visu pločiu, centrą 
juosė bespalviais stogais namukai — degtukų 
dėžutės — apkaišiotos žalių medžių vainikais. 
Rugiai nukirsti, bet dar nesuvežti, baluoja gu
bos, tos stovyklautojų palapinės, pievose šieno 
kupetos, pakelėj, matau, sugedęs traktorius, jį 
taiso jaunas mechanikas, priklaupęs ant vieno 
kelio. Aš sustojau ir nulipu nuo dviračio.

— Tai ari ? — užkalbinu.
— Draskau, — atsiliepė traktoristas kils

telėjęs galvą, ir nei iš šio nei iš to suskambino 
Kasu že-

— Vakar lijo.
— Vakar lijo, o šiandien nė lašo, — ir vėl 

raktai, mikliai valdomi, sugroja punktą iš kaž
kur man girdėtos dainelės ”Traktoristo meilė”.

Aš pasiūliau cigaretę ir tuoj uždegiau, nes 
abi jo rankos užimtos. Vyrukas patraukė dūmą 
ir paklausė:

(Bus daugiau)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius

"SVAJONĖS” 
KANADOJE

Australijos lietuvių dai
nos trijulės "Svajonės” pir
masis koncertas įvyko Ha
miltone 1986 m. gruodžio 4 
d. Jaunimo centro salėje. 
Nežiūrint, kad buvo darbo 
diena, Hamiltono lietuvių 
kolonija neapvylė svečių iš 
kengūrų krašto, kurių įspū
dingų dainų pasiklausyti 
susirinko per 200 tautiečių.

Dar didesnį pasisekimą 
"Svajonės” turėjo Toronte, 
kurių dainų vakarą suruošė 
Kanados lietuvių jaunimo 
sąjunga ir Lietuvių namų 
kultūrinė komisija. Koncer
tas įvyko 1986 m. gruodžio 
6 d., šeštadienį, Lietuvių 
namų Mindaugo salėje, kur 
australietes lietuvaites pa
gerbė ir finansiškai stipriai 
parėmė per 400 susirinku
sių jaunosios ir vyresnio
sios kartos dalyvių, Dalyva
vo ir KLB krašto tarybos 
atstovai iš Montrealio, Ha
miltono, Toronto ir kitų 
apylinkių, kurie šeštadienį 
nuo ankstyvo ryto vykusia
me suvažiavime svarstė 
Bendruomenės veiklos rei
kalus. Su jais atvyko ir 
PLB pirm. V. Kamantas.

Koncerto atidaromąjį žo
dį tarė Lietuvių namų kul
tūrinės komisijos pirm. V. 
Kulnys, pasveikinęs "Svajo
nes”, skaitlingus svečius ir 
pakvietęs programos prane
šėja A. Biretaitę-Bubulie- 
nę.

Netrukus į sceną įžengė 
trys aukšto ūgio daininin
kės, pasipuošusios balto
mis ilgomis sukniomis: Bi
rutė Kymantienė, Virgini
ja Bruožytė ir Zita Prašmu- 
taitė. Visos trys viena už 
kitą gražesnės, su patrauk
lia šypsena veiduose, kaip 
princesės iš Tolimųjų Rytų, 
kilniai nusilenkė publikai, 
kuri jas sutiko audringais 
plojimais. Padrąsintos šil
to priėmimo, koncertą pra
dėjo duetais B. Kymantie
nė ir V. Bruožytė, akompa
nuojant pianinu Z. Prašmu- 
taitei. Koncerto programa 
buvo rūpestingai paruošta, 
kurią sudarė dvi dalys: pir
mąją — lietuvių kompozi
torių ir liaudies 12 dainų, 

antrąją — kitataučių ir lie
tuvių kompozitorių 13 dai
nų. Dainos įvairios: lietuvių 
liaudies, raudos, estradi- 
nės-pramoginės ir kompo
zitorių kūriniai. Jos buvo 
atliktos solo, duetais ir trio 
duetais. Dainininkėms dar 
pritarė torontiškiai su savo 
instrumentais: A. Kairys — 
būgneliais ir Goudi — gi
tara. Trijulės dainavimas 
buvo labai skirtingas nuo 
š. Amerikos panašių lietu
vaičių dainų vienetų. Aus
tralietės lietuvaitės dainavo 
energingai, linksmai ir grei
tu taktu. Publikai "Svajo
nių” atliktos dainos labai 
patiko, plojo negailėdami 
delnų. Baigiant koncertą, 
kuris su pertrauka užtruko 
pora valandų, dainininkės 
linksmai dainavo kartu su 
publika.

Koncertas baigtas "Sva
jonių” daina apie VI Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
są, į kurį kvietė atvykti 
Australijon 1987 m. gruo
džio mėn. Atlikdamos pro
gramą dainininkės keitė sa
vo aprangą pagal atliekamų 
dainų pobūdį, kas suteikė 
koncertui dekoracinio spal
vingumo. Jų atliktos dainos 
pasižymėjo preciziškumu, 
aiškia lietuvių kalba, be sve
timos kalbos įtakos. Publi
kai karštai plojant, rengė
jai dainininkes papuošė gė
lių puokštėmis.

Koncerto baigiamąjį žo
dį tarė KLJ S-gos koordi
natorė Rūta Girdauskaitė, 
PLB pirm. V. Kamantas ir 
VI PLJ kongreso ruošos ko
miteto pirm. H. Antanaitis, 
kuris keliauja aplink pasau
lį su '"Svajonėmis”, kvies
damas visus, jaunus ir se
nus, atvykti į Australiją 
1987 m. gruodžio mėn. pa
baigoje.

Sekantį rytą, sekmadie
nį, "Svajonės" su savo pa
lydovu H. Antanaičiu iš
skrido į Montrealį, kur sėk
mingai koncertavo, žadin- 
damos dainomis kanadiečius 
pabusti, sukrusti ir atvyk
ti į rengiamą kongresą. Rei
kia tikėtis, kad jų nuošir
dus kvietimas neliks tyruo
se šaukiančiu balsu, ir Ka
nados lietuviai atsilieps

Birutė Kymantienė, Virginija

skaitlingu dalyvavimu.

ŽMOGAUS TEISIŲ 
DIENA

Gruodžio 10 d. yra tarp
tautinė žmogaus teisių die
na, kuri Toronte buvo pa
minėta 1986 m. gruodžio 7 
d., 1 vai. p. p. demonstraci
jomis miesto rotušės aikš
tėje. čia susirinko apie 400 
lietuvių, latvių, estų ir uk
rainiečių su tautinėmis vė
liavomis ir transparantais, 
smerkiančiais Molotovo-Ri
bentropo paktą, sovietinę 
okupaciją, reikalaujančiais 
pavergtoms tautoms lais
vės, politinių kalinių išlais
vinimo. Demonstrantai pa
leido 2000 balionų juodos ir 
geltonos spalvos, kurie iš
kilo virš dangoraižių, skelb
dami protestą dėl žmogaus 
teisių pažeidimo Sovietų 
Sąjungoje, žmonės sustoję 
gatvėse stebėjo skrendan
čius balionus ir gaudė nu
kritusius, kad sužinotų jų 
kilmę ir prasmę.

Ant kiekvieno baliono 
buvo įrašytos politinių kali
nių pavardės su adresais, 
prašant suradusius siųsti 
kaliniams laiškus ir Kalėdų 
sveikinimus. Geltonieji ba
lionai buvo skirti paminėti 
tuos jaunuolius pabaltiečius 
ir ukrainiečius, kurie buvo 
prievarta išvežti Černoby
lio atominės elektrinės ka
tastrofos radijo aktyviniam 

Bruožytė, Zita Prašmutaitė

vakaro žiniose rodė demon
strantus televizijos stotys 
ir pirmadienio laidose rašė 
kanadiečių laikraščiai, pri
mindami, kad Pabaltijos 
valstybės buvo okupuotos 
Sovietų Sąjungos.

BALTIMORE
SEKMADIENIO POPIETĖ 

SU "AIDU”
Baltimoriečių kultūrinis 

renginys, suruoštas vieti
nio kvarteto "Aido”, įvyko 
spalio 19 d. Liet. Namų Her
bų kambaryje.

Programą atliko patys 
aidiečiai, padainavę 14 da
lykų. Fortepijonu palydėjo 
Marija Krasauskienė.

"Aidas” tinkamai pa
ruoštas, jaučia, ką dainuo
ja, aiškiai taria žodžius, 
skambėjo pakiliai. Tik kai 
kuriose vietose sopranai 
gal net persistengė, kiek 
pritemdydami kitus balsus. 
Tačiau saviems daininin
kams publika buvo atlaidi 
— plojo, kiek tik pajėgė, ir 
vis skatino dar daugiau pa
dainuoti.

Apskritai, "Aidas” yra 
gerose rankose. Jo vadovė
M. Krasauskienė, būdama 
austrų kilmės, muziką stu
dijavusi Vienoje. Ji ten 
įsigijusi muzikinį pasiruo
šimą ir išlavėjusį to meno 
skonį.

"Aidas” yra pasirodęs ir 
už Baltimorės ribų, koncer
tuodamas Bostone, Phila- 
delphijoj ir Pennsylvanijos 
lietuvių vieno festivalio 
metu. Paskiri "Aido” na
riai (Jane Brazauskienė ir 
Igoris Kučiauskas), viešė
dami pranciškonų vasarvie
tėj, Kennepunkporte, drau
ge su kitais padainuoja ten 
svečiams rengiamose pra
moginėse vakaronėse.

Svečiams pasivaišinus, 
prasidėjo lyg ir antroji kon
certo dalis — dabar buvo 
kviečiami dainuoti klausy
tojai. Ant kiek\ieno stalo 
šalia "Aido” programėlės 
jie rado padėliotus kelių la
pų populiaresnių liet, dainų 
su gaidomis sąsiuvinėlius 
- Vyt. Dūlio darbas: savo 
gražia rašysena ir skonin
ga apdaila jis visa tai pa
gamino. Su garsiakalbiu 
vaikščiodamas tarp stalų, 
visus ragino nesišnekėti, o 
dainuoti.

Balsingesni ir geriau nu
siteikę mielai dėjosi į ben
drinį dainavimą, kiti trau
kė net gerokai įsismaginę. 
Kuriai dainai darniai ne
skambant, griebtasi kitos. 
Prisiminta net ir vaikystė
je dainuotoji "Pelėda”. Var
gu kada mažoji Liet. Namų 
salė nuo dainavimo taip 
skambėjo, kaip šį kartą.

Nepaisant, kas bedainuo
tų, visuomet miela ir gražu 
klausytis savosios dainos. 
Tik būtų buvę kur kas ma
loninus ir gal natūraliau, jei 
vietoje vyresniųjų, dau
giausia pensininkų, būtų 
dainavęs jaunimas, kurio 
pobūvyje, deja, nebuvo ma
tyti.

Pramoga dalyviams labai 
patiko. Visi buvo dėkingi 
"Aidui”, suruošusiam tokią 
jaukią ir smagią popietę. 
Po vasaros išsiblaškymo bu
vo jau pasiilgę artimesnio 
bendravimo savitarpy.

S. M.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

INSURANCE
Full time positions available, 
typing and filling skilia neces- 
sary. 5 day week, 8:30 am to 
4:45 pm. Liberal company 
benefits. Call 203-239-9700, 
ext. 214.

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE CO., 
North Havert, Conn.

EOE M/F
(49-2)

Mielam Kolegai
A. A.

JUOZUI URBONUI 
mirus, jo seseriai EUGENIJAI, broliui LI

NUI su šeima, giminėms bei artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią korporantišką užuojau

tą ir kartu liūdime.

Toronto Neolituanai ir
Filijos

užteršimui išvalyti. Kai bu
vo leidžiami į erdvę balio
nai, demonstrantai sutarti
nai šaukė: "Ali we want is 
freedom and we want now”.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo parlamento atstovas 
Yuri Shymko, kuris ragino 
tęsti laisvės kovą su kraš
to pavergėjais. Jis pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungoje yra 
per 2000 koncentracijos sto
vyklų, kuriuose kenčia kiek
vienoje ne mažiau po 1000 
nekaltų komunistinės tiro
nijos aukų.

Demonstracijose dalyva
vo Toronto dienraščių ir te
levizijos reporteriai, kurie

Lapkričio 15 d. š. m. Kapsuko ligoni
nėje mirė

A. A.

ALBINAS MAURUKAS.
Nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius bro

lius JUOZĄ ir Dr. JONĄ MAURUKUS ir jų 

šeimas.

Stasė Maurukienė, mano ir 
mano vyro A. A. Kazimiero 

šeima
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CHICAGOS LIETUVIAI
hmbmbmmi Antanas Juodvalkis

JAUNIMO CENTRO 
METINĖ VAKARIENĖ

Tradicinė Jaunimo cent
ro vakarienė įvyko 1986 m. 
gruodžio 7 d. savoje pasto
gėje. Pobūvis buvo pradė
tas šv. mišiomis, kurias at
našavo kunigai jėzuitai — 
Tėvas Juozas Vaišnys ir 
tėvas Jonas Kidykas. Kun. 
J. Vaišnys savo pamoksle 
palietė Jaunimo centro pa
skirtį ir spaudoje paskelb
tus laiškus. Negerai, kai 
administracija nesutaria su 
Jaunimo centro naudoto
jais. Organizacijos naudo
jančios JC patalpas, turėtų 
paboti administracijos po
tvarkius, o administracija 
turėtų daugiau dėmesio 
skirti patalpų naudotojams 
ir rasti visiems priimtiną 
sprendimą. Visi dirba ir 
aukojasi bendram labui. Ge
rai, kad tokie reikalai retai 
pasitaiko ir šiuo tarpu yra 
išsiaiškinta ir gyvenimas 
vyksta normaliai.

Po pamaldų, svečių prisi
rinko pilna erdvi Jaunimo 
centro didžioji salė, kad 
sunku buvo prasiskverbti 
tarp stalų. Vakarienę pra
dėjo ir programą vedė ren
ginio komiteto pirm. Sofija 
Džiūgienė. Pristatė aukš
tuosius svečius ir organiza
cijų vadovus, jų tarpe gen. 
konsulus — Juzė Daužvar- 
dienę ir Vaclovą Kleizą su 
žmona ir pakvietė vysk. 
Vincentą Brizgį sukalbėti 
maldą ir palaiminti valgius. 
Po maldos vysk. V. Brizgys 
pasveikino Jaunimo centro 
vadovybę ir pasidžiaugė gy
vastingumu ir veikla.

Pasivaišinus pateikta va
kariene, operos solistai 
Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akom panuojant 
Dariui Lapinskui, padaina- 
solo ir duetu keletą dainų. 
Solistai publikos buvo šiltai 
priimti, o rengėjų apdova
noti gėlėmis.

Po meninės programos 
Jaunimo centro pirm. Salo
mėja Endrijonienė prane
šė apie centro išlaikymo ir 

Jaunimo centro metinei vakarienei ruošti komitetas: Sofija 
Džiūgienė (pirm.), Albina Ramanauskienė, Juzė Ivašauskienė, 
Genė Rimkienė ir Dalias Dundzilienė.

administravimo sunkumus 
ir nuolatinį lėšų trūkumą. 
Jaunimo centre yra gyvas 
judėjimas, didelis apkrovi
mas įvairiais renginiais — 
koncertais, minėjimais, pa
gerbimais, sus irinkimais, 
posėdžiais, meno parodo
mis ir 1.1, čia tik prieš sa
vaitę vyko teatro festivalis, 
trukęs tris dienas ir pralei
dęs kelis tūkstančius lan
kytojų. Centro išlaikymas 
ir priežiūra yra brangūs, 
ypatingai automobilių ap
sauga. Apsauga sudaro ne
mažą visų išlaidų dalį, bet 
lankytojai to neįsijaučia ir 
padėtą dėžutę retas pastebi, 
dar retesnis doleriuką įme
ta. Norime daug gauti, bet 
mažai duoti.

Pirmininkė papasakojusi 
centro veiklą ir pagraude
nusi dėl lėšų trūkumo, pra
nešė smagesnę naujieną, 
kad šios vakarienės proga 
įkrito ir trys tūkstantinės, 
kurias įteikė šie aukotojai: 
Gražina Liautaud, Veronika 
Krašewski ir dr. Edmundo 
Ringaus šeima. Marija ir 
Antanas Rudžiai, negalėda
mi dalyvauti vakarienėje, 
atsiuntė šimtinę. Lietuvių 
Fondas kritišku metu pa
skyrė 2,000 dol. Visiems au
kotojams nuoširdžiai padė
kojo.

Gausus dalyvavimas va
karienėje, taip pat duos ke
letą tūkstantėlių žiemos me
to išlaikymui. Baigdama 
pranešimą, pirmininkė pra
šė būti dosniais ir pirkti bi
lietėlius dovanų paskirsty
mui, nes yra vertingų daik
tų. Dėkojo rengimo komi
tetui, vadovaujamam Sofi
jos Džiūgienės už jų sėk
mingas pastangas ruošiant 
šią vakarienę. Dėkojo vi
siems talkininkams ir rė
mėjams, o taip pat ir admi
nistratoriui Adomui Vait
kevičiui.

Padėkos maldą sukalbėjo 
kun. J. Kidykas, S J.

Dovanų p a s k i rstymą 
įvykdė A. Ramanauskienė 
su talkininkėmis. Kaip ir 
kiekvienais metais kailinių
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Kr. Donelaičio aukštesniosios ir pradžios mokyklų mokiniai su mokytojais ir svečiais 
lapkričio 22 d. mokyklos auditorijoje. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Polikaitis, Br. Prapuolenienė, 
D. Bindokienė, Stasys Lozoraitis, dir. J. Šilką, Valdas Adamkus, R. Kučienė, Gr. Sturonienė 
ir A. Brazaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

rūbų prekybininkas N. Bur- 
šteinas padovanojo vertin
gus kailinius.

Jaunimo centro vakarie
nė praėjo geroje nuotaikoje, 
dalyvavo apie 350 svečių ir 
užpildė erdvią salę. Chica
gos lietuviškai veiklai Jau
nimo centras yra gyvybinė 
priebėga ir yra labai ir la
bai reikalingas. Stenkimės 
jį remti ir išlaikyti.

• Dr. Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai, Chicago, III. 
sveikindami Dirvą ir jos 
bendradarbius, laikraščiui 
paremti atsiuntė 100 dol. 
Ačiū.

• Šarūnas Valiukėnas, 
Springfield, III., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Antanas šošė, Chicago, 
Ilk, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
33 dol. Ačiū.

• Dr. Vytautas Tauras, 
Chicagoje, linkėdamas vi
siems Dirvos bendradar- 
linksmų Kalėdų švenčių, lai
kraščiui paremti pridėjo 20 
dol. auką. Ačiū.

EASr CHICAGO

NAUJA VALDYBA

ALT S-gos East Chica
gos skyrius gruodžio mėn. 
14 dienos narių susirinki
me išrinko naują valdybą, 
apžvelgė praeitų metų at
liktus darbus ir aptarė atei
ties veiklą.

Skyrius buvo įsteigtas 
1958 m. gruodžio 20 d. Pa
lyginti, tik 28 metų am
žiaus yra jaunas ir turėtų 
būti pilnas energijos. Ta
čiau, narių skaičiui gerokai 
sumažėjus, aprimo ir sky
riaus veikla. O savo laiku 
tos energijos tiesiog nebu
vo kur dėti: 1960 metais 
skyriaus nariai nutarė ir 
nupirko sklypą, pastatė sa
vo jėgomis gyvenamą na-

STASYS LOZORAITIS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE
Lapkričio 22 d. Kr. Do

nelaičio aukštesniąją mo
kyklą Chicagoje aplankė 
Lietuvos atstovas prie Va
tikano — Stasys Lozoraitis. 
Jį pakvietė mūsų Bendruo
menės mokslo mokyt. Juo
zas Polikaitis, o atlydėjo 
Valdas Adamkus, JAV vi
durio vakarų gamtos apsau
gos administratorius. Sve
čių pasiklausyti į mokyklos 
auditoriją susirinko visa 
aukštesnioji mokykla, mo
kytojai ir šeštojo skyriaus 
mokiniai. Su svečiais supa
žindino Juozas Polikaitis.

Stasys Lozoraitis mums 
kalbėjo, kad kiekvienas lie
tuvis gali būti savo krašto 
diplomatas, reikia tik kan
trybės ir pasiryžimo. Mums 

mą (Partijos Namus), jį 
pardavė ir 4,000 dol. pelną 
paskirstė lietuviškiems rei
kalams, kaip prez. A. Sme
tonos monografijos išleidi
mui, spaudai ir kit. Buvo 
taip pat talkininkauta Dir
vai — remta finansiniai ir 
rinkti nauji prenumerato
riai. Per 28 metus skyrius 
paskyrė 6,000 dol. vien Vil
ties Draugijai ir Dirvai pa
remti. Nariai aukojo atski
rai, pav. vien 70 metų su
kaktį minint, nariai įnešė 
3,280 dol.. sumą.

Kalbant apie ateities vei
klą, kad ir sąlygoms pablo
gėjus, naujasis ir buvęs il
gametis valdybos pirminin
kas Kazimieras Pocius, kaip 
visuomet energijos pilnas, 
žadėjo ir toliau rankų nenu
leisti ir kiek sąlygos leis — 
veikti.

Naują valdybą sudaro: 
Kazimieras Pocius — pirm., 
Vytautas Aukštuolis — vi- 
cepirm., Balys Turkevičius 
ižd. ir Tadas Mečkauskas — 
sekr.

Revizijos komisija: Ro
mualdas Nemickas ir Juo
zas Neverauskas. (m) 

buvo įdomu išgirsti, kad 
Lietuvos diplomatai tebe
veikia, nors kraštas yra pa
vergtas jau daugiau kaip 
47 metai. Mokiniai klausi
nėjo, kokios šiandieninės 
Lietuvos diplomato parei
gas. Svečias mums aiškino, 
kad diplomatai bendradar
biauja su kitomis valstybė
mis, su jų atstovais, seka 
viešąją pasaulio spaudą, 
jeigu kas nors yra neteisin
gai paskelbta apie Lietuvą, 
jų pareiga yra protestuoti 
ir reikalauti atitaisymo.

žinios į Lietuvą ir kitus 
pavergtus kraštus yra per
duodamos per Vatikano ra
diją, Radio Free Europe, 
Voice of America ir per 
apie 15 kitų mažesnių sto
čių. Galima įsivaizduoti, 
kaip malonu mūsų paverg
tiems tautiečioms išgirovi 
žinias lietuviškai iš laisvojo 
pasaulio.

Baigdamas St. Lozoraitis 
skatino mus pagalvoti apie 
tuos žmones, kurie, siekda
mi Lietuvai laisvės, yra 
persekiojami, tremiami ir 
net žudomi. Pavergtoji Lie
tuva reikalinga lietuviško
jo jaunimo, kuris pasiryžtų 
kovoti dėl savo tautos lais
vės. Jis pabrėžė, kad tik 
jaunimas gali išsaugoti lie
tuvybę, visuomet pažymė
damas, kad yra lietuviai, 
skelbdamas skriaudas, ku
rios daromos Lietuvai. Lie
tuvos ateitis lieka jaunimo 
rankose, jeigu jis nutaus, 
ilgainiui išnyks ir tauta.

Dipl. Stasys Lozoraitis 
tikrai įdomiai ir prasmingai 
kulbėje ir paliko didelį įspū
dį visiems mokiniams. Pa
baigoje turėjome progos jį 
kai ko paklausti. Jis mielai 
atsakinėjo į visus klausi
mus. Būtume dar ilgai su 
juo bendravę, bet skambu
tis paskelbė pamokos pa
baigą. Buvo laikas skirsty
tis namo. Tai buvo tikrai 
prasminga ir įdomi šneka
mosios lietuvių kalbos pa
moka.

Andrėja Kabliauskaitė, 
VIII kl. mokinė
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A.A. JONAS VEDEGYS

Jonas Vedegys taurus 
lietuvis, pedagogas, ilgame
tis Chicagos Marquette 
Parko gyventojas, vėžio li
gos vargintas, mirė 1986 m. 
gruodžio 1 d., sulaukęs 82 
m. amžiaus.

Velionis gimęs 1904 m. 
birželio 24 d. šakių apskr., 
Lietuvoje. Baigęs Aušros 
gimnaziją Kaune ir Huma- 
nitarinus mokslus Vytauto 
Didžiojo Universitete. Stu
dijuodamas pats rūpinosi ir 
pragyvenimu, todėl kurį lai
ką mokytojavo pradžios 
mokykloje Šiauliuose. Bai
gęs aukštąjį mokslą, persi
kėlė mokytoju į Panevėžio 
berniukų gimnaziją. Oku
pacijų metais (1940-44) jis 
dėstė Kėdainių gimnazijoje. 
Jo buvusieji mokiniai pilni 
gražiausių atsiminimų apie 
jį, kaip asmenį ir pedagogą.

1944 m. Jonas Vedegys 
su šeima (žmona ir sūne
liu) pasitraukė į Vokietiją. 
1945 m., baigiantis karui,

Mielam Bičiuliui

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA

TEI su šeima, velionio broliui KAZIUI ir 

kt. giminėm reiškiame nuoširdžią ir gilią 

užuojautą.

Alė ir St. Santvarai

Brangiam prieteliui
A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI 
mirus, jo žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪ
RATEI su šeima, broliui KAZIMIERUI ir 

visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą.

Antanas Veronika 
G a r m a i

A. A.

WALACE BURDETT
mirus, jo žmonai, buvusiai čiurlionietei MIR

GAI BURDETT-MOZOLIAUSKAITEI, jos 

šeimai Floridoje, giminėms ir artimiesiems 

gilią užuojautą reiškiame.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

Mečys Valiukėnas

Vedegių šeima, kaip ir kiti 
jų rajono „auslanderiai” 
buvo apgyvendinti Hassen- 
dorf stovykloje (Britų zo
noj). šioje stovykloje apsi
gyvenę lietuviai greit įstei
gė Vokietijos lietuvių są
jungos skyrių, pradžios mo
kyklą, „Aušrinės” chorą ... 
Gimnazijos pradininku ir 
pirmuoju direktoriumi bu
vo Velionis Jonas. Tačiau 
jau tų pačių 1945 m. baigo
je Hassendorfo lietuviai bu
vo iškilnoti į kitas stovyk
las. Persikėlė ir gimnazija. 
Ir tas kilnojimas kartojosi 
ne vieną kartą ... Stasė 
Paulionienė, buvusi tos gim
nazijos chemijos ir fizikos 
mokytoja, prisimena gim
nazijos vargo dienas Has- 
sendorfe, Stade, Seedorfe... 
ir Diepholze (1948 m.), 
šviesusis pedagogas Jonas 
Vedegys, šiandien neįsivaiz
duojamose sąlygose sugebė
jęs šią kilnojamą gimnazi
ją administruoti ir reikia-
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Korp! Neo-Lithuania filisteris a. a. Jonas Vedegys, gruodžio 4 d. pašarvotas Petkaus kop
lyčioje, Chicagoje. Karsto nešėjai iš kairės: Teodoras Blinstrubas, Regimantas Vedegys — ve- 
lionies brolio sūnus, Juozas Jurevičius, Antanas Juodvalkis. Edmundas Vedegys — velionies bro
lio sūnus ir Mečys Valiukėnas. V. A. Račkausko nuotr.

. Jonas VedegysA. A

mą mokytojų kadrą suda
ryti .. . Moksleiviai be va
dovėlių, neretai nekūrento
se klasėse užsirašinėję pa
mokas ir jas reikiamai pa- 
ruošdavę, o atkilus į šį 
kraštą buvę pirmaisiais čio
nykščiuose kaledžiuose ...

1948 m. Jonas Vedegys 
su šeima emigravo į Buenos 
Aires (Argentina). Čia jis 
pasinėrė į lietuviškų orga
nizacijų veiklą, skaityda
mas paskaitas, rašydamas 
spaudoje, kurį metą reda
guodamas savaitraštį „Lai
ką”. .. Buenos Aires mirė 
jo žmona. Netrūkus su sū
numi Regimentu jis persi
kėlė į JAV. Pradžioje su
stojo pas brolį Cleveland, 
Ohio, o pastoviai įsikūrė 
Chicagoje ir išgyveno iki 
mirties.

Chicagoj įsidąrbino dien
raščio „Draugas” spaustu
vėje, ir dirbo kol sulaukė 
pensijos amžiaus. Laisva
laikį jis pašventė lietuvių 
švietimo organizavimui, pa
kviestas įsijungė ir darniai 
dirbo LB švietimo Tarybo
je, o taip pat liet, mokyto
jų sąjungoje. Be to, akty
viai dalyvavo neolituanų 

čionykštė j veikloj, kaip ir 
Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Chicagos lietuvių 
tautinių namų, Panevėžie* 
čių klubo ir kitose organi
zacijose. Ir finansiniai rėmė 
lietuviškas pastangas.

Jonas Vedegys buvo di
džios dvasios lietuvis peda
gogas. Iš jaunystės suaugęs 
su knyga ir raštu. Pats yra 
parašęs keletą scenos vei
kalų (Kunigaikštytė Galin
da, In hoc sigus vinces ir 
kt.), kurie buvę vaidinti 
anomis stovyklinio gyveni
mo dienomis, šiaip kasdie
nybėje jis buvo malonus po
kalbininkas, ramaus būdo, 
visad geros optimistiškos 
nuotaikos. Sekė tiek mūsų 
institucijų, tiek JAV ėji
mus, turinčius ryšį su Lie
tuvos laisvės byla Kantriai 
išklausydavo kitaip sampro
taujančių pareiškimus ir 
ramiai atskleisdavo savo 
nuomonę. Jo tolerantišku
mas buvo paveikus, kad jis 
teturėjo vien draugus. Taik
liai vienu sakiniu laidotuvių 
pamoksle Velionį Joną ap
tarė kan. V. Zakarauskas: 
„Visas A. A. Jono gyveni
mas buvo meilė ir ištikimy
bė Lietuvai”.

Atsisveikinimas su a. a. 
Jonu Vedegiu įvyko gruo
džio 3 d. vakare Petkaus 
Marquette koplyčioje. Da
lyvavo perpildyta koplyčia 
Velionies ir jo šeimos kole
gų, draugų ir pažįstamų. 
Tarp jų brolis Antanas ir jo 
šeima iš Clevelando ir kiti 
giminės. Atsisveikinimą ve
dė, neolituanų ir Lietuvių 
fondo vardu kalbėjo Anta
nas Juodvalkis, Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos 
ir Lietuvių tautinių namų 
vardu — Matilda Marcin
kienė, Lietuvių mokytojų 
sąjungos ir Panevėžiečių 
klubo vardu — Juozas Ma- 
silionis, Vglionies mokinių 
vardu — Agnė Kižienė, buv. 
gimnazijos britų zonoje 
auklėtinė. Visi kalbėtojai iš
kėlė Velionies asmenybę, 
rūpestingumą ir pasišven
timą Lietuvai bei lietuviui.

• J. Gelažius, Chicago, 
III., prie Dirvos prenumera
tos pridėjo laikraščiui pa
remti auką 25 dol. Ačiū.

• Marta Trumpjonienė, 
Chicagoje. a t n aujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• Petras ir Irena Vėbros, 
Chicagoje, a t n a u jindam! 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

METAL 
POLISHERS 
SPRAYERS 
FACTORY 
WORKERS

We are in need of experienced Metai 
Polishers, Sprayers and factory work- 
ers for the Passaic, N. J. operations. 
The individuals we are seeking mušt 
have experience in Polishing, Spray- 
ing & Factory work.
We are a major Lamp, Wall Decor 
and Accessory manufacturer. W e 
offer an attractive salary and out- 
standing benefits program.

PLEASE APPLY IN PERSON 
ONLY

COORDINATES DIV.
OF ETHAN ALLEN 

INC.
1 Market Street 

Passaic, N. J. 07055
An Affirniative Action

Equal Opportunity E'.mployer m/f
(49-2)
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BOSTONO LIETUVIAI

1941 M. SUKILIMO IR 
LIETUVOS 

KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO SUKAKČIŲ 

MINĖJIMAS
Minėjimą surengė LKVS 

”Ramovė” Bostono skyrius, 
talkininkaujant šauliams.

Tuojau po pamaldų para
pijos salėje iškilmingą su
eigą pradėjo skyriaus pirm. 
J. Vaičjurgis.

Gerbiant mirusiuosius, J. 
Vaičjurgis c h r o nologine 
tvarka perskaitė visų sky
riaus mirusiųjų narių pa
vardes. Daugiau, kaip pusė 
iš jų yra buvę savanoriai- 
kūrėjai, kovoję už Lietuvos 
laisvę sunkiausiose jos die
nose. Juos ir visus žuvusius 
už Lietuvos laisvę sueigos 
dalyviai pagerbė atsistoji
mu.

Vienas iš pačių pagrindi
nių sukilimo organizatorių 
ir vykdytojų pik. dr. J. Vėb
ra (iš New Haven, Conn.) 
pasidalino prisiminimais bei 
nuotaikomis pirmajai bolše
vikinei okupacijai baigian
tis, sukilimui vykstant ir 
nacinės vokiečių okupacijos 
metu, kol jis su palaužta 
sveikata dar vos gyvas bu
vo amerikiečių išlaisvintas 
iš nacių kaceto. Nors apie 
sukilimą spaudoje yra pasi
rodžiusių nemaža straips
nių, bet daugumos jo pa
reikštų minčių niekur spau
doje neteko užtikti. Tenka 
paminėti, nors ir suglaus
tai, bent porą jo prisimini
mų šiurpesnių bei lemtin
gesnių momentų:

Atvykus i Kauno radijo- 
foną skelbti nepriklausomy
bės atstatymo deklaracijos,
L. Prapuolenis nesesurado 
jos savo kišenėse. Teko iš 
naujo ją skubiai, bet jau 
sutrumpintai, suredaguoti. 
Lietuviškai ją perskaitė L. 
Prapuolenis, vokiškai Alek
sandras Vaitekūnas, o 
prancūziškai — pik. J. Vėb
ra. Angliškai jis jos neskai
tė, kaip spaudoje dažnai mi
nima, nes jis anglų kalbos 
tada dar visai nemokėjo.

Po nepriklausomybės de
klaracijos paskelbimo, į ra
dijo stotį atėjo valstybės 
teatro jauna balerina Tat
jana Babuškinaitė ir prašė 
ginklo kovoti su okupantu. 
Jai buvo duotas 9 mm. pis
toletas, nes atrodė, kad ji 
ginklą vartoti moka. Ji ver
žėsi kovoti su ąžuolyne ne
toli radijo stoties dar esan
čiais raudonarmiečiais: te
ko ja prilaikyti. Ji yra jau 
mirusio savanorio - kūrėjo 
Jono Vasiliausko, šio sky
riaus vieno iš steigėjų ir 
pirmosios valdybos vice
pirm. žmona.

Taip pat į stotį atskubėjo 
ir pik. ltn. Mačiokas. Ne
žiūrint karinių laipsnių, vi
si vienodai ėjo Į žvalgybą 
aplink radijo stotį. Išėjo ir 
jis. P t alandžiui praėjus 
ir jam negrįžtant, kitas 

žvalgas išėjo jo ieškoti. Iš
girdęs krūmuose ką tai ru
siškai besikeikiant, pamatė 
numestus šautuvus, o pik. 
ltn. Mačioką susiėmusi ir 
besigrumianti su rusu. Ati
temptas į stotį rusas pra
šėsi tuojau būti nušautas, 
nes norįs mirti už Staliną. 
Pavalgydintas jau nebeno
rėjo už jį numirti, bet pra
šėsi paleisti gyvą, nes turįs 
Rusijoje šeimą. Neturint 
vietos belaisviams laikyti ir 
neturint jokio tikslo belais
vius žudyti, jis buvo pa
leistas žygiuoti parodyta 
rytų kryptimi.

Meninėje dalyje po Fel. 
Kontauto deklaracijos, ke
letą tam momentui pritai
kytų skambių dainų, prof. 
Jer. Kačinskui akompanuo
jant, padainavo solistas B. 
Povilavičius. Sueigos daly
vių jis buvo labai šiltai pri
imtas. Vėliau, paklaustas 
apie priklausantį jam už tai 
atlyginimą, jis jo nepriėmė 
sakydamas ”Viskas Tėvy
nės labui I”

Po programos sekė už- 
kandžiai-vaišės, kurias su
ruošė Valeriją Vaičjurgie- 
nė, talkinama dukters Bi
rutės Šležienės ii’ p. p. Mer
kienės, šakenienės, Barta- 
šiūnienės, Kačinskienės, Vi- 
lėniškienės.

Bostono ramovėnai dėko
ja visiems ir visoms vieno
kiu ar kitokiu būdu prie mi
nėjimo ruošimo prisidėju- 
siems. Minėjime dalyvavo 
virš 150 žmonių. J. Včj.

ŽIDINIEčIŲ VAKARAS
Vyr. skaučių židinio 25- 

rų metų veiklos sukaktis 
paminėta gruodžio 6 d. gra
žiu vakaru So. Bostono Lie
tuvių Piliečių draugijos tre
čio aukšto salėje. Į jį atsi
lankė daug Bostono ir apy
linkės lietuvių. Vakaro pro
gramą atliko akt. Vitalis 
Žukauskas, kuris visuomet 
yra įdomus ir aktualus savo 
pokštais. Po programos vy
ko vakarienė ir pasilinksmi
nimas — šokiai.

A. CHAPLIKAS — 
GARBĖS PIRMININKAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos Bostono skyriaus pirmi
ninku ilgus metus buvo 
Aleksandras Chaplikas. Da
bar dėl ligos jis pasitrau
kė iš pareigų. Už jo nuo
pelnus ir įdėtą darbą sky
rius išrinko jį garbės pir
mininku. Laikinai skyriaus 
pirmininko pareigas eina 
buvęs skyriaus vicepirmi
ninkas Bronius Paliulis. Dėl 
blogo oro ne visiems sky
riaus nariams gruodžio 2 d. 
susirinkus, naujos valdybos 
rinkimai atidėti kitam po
sėdžiui.

Aleksandrui Chaplikui 
padaryta širdies operacija, 
po kurios reikalai jau na
muose taip susikomplikavo, 

kad reikėjo daryti kitą ope
raciją. Dabar jis palengva 
Sveikata žmonos ir Dr. 
Stanlev Mikai priežiūroje.

NAUJA VALDYBA

Gruodžio 7 d. įvykusiu 
slaptu balsavimu sudaryta 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos valdyba 1987 
metams. { ją įeina: pirmi
ninkas — Vytautas Eiki- 
nas, vicepirmininkas — Al
gis Skabeikis, sekretorius 
— Vytautas Jurgėla, iždi
ninkas — Gediminas Ivaš
ka, finansų sekretorius — 
Arnoldas Plevokas, direk
toriai — Raimundas Bačiu
lis, Juozas Auštras, Rimas 
Veitas, Lionginas Izbickas, 
Danielius Averka, Regina 
Baikaitė ir Stasys Grigana- 
vičius, tvarkdarys — Mar
tynas Dapkus, o į revizijos 
komisiją — Tomas Ašmens- 
kas ir Kazys Bačanskas.

SANDAROS 7 KUOPOS 
VALDYBA

Gruodžio 7 d. įvykusiame 
ALT Sandaros 7-tosios kuo
pos So. Bostone narių susi
rinkime išrinkta tokios su
dėties nauja valdyba: Vla
das Bajerčius — pirminin* 
kas, Martynas Dapkus — 
pirmasis vicepirmininkas, 
Algis šmidtas — antrasis 
vicepirmininkas, Jane Ba- 
jercienė — sekretorė, An
tanas Andriulionis — iždi
ninkas, Anne Lane — finan
sų sekretorė. Ligi šiol ilgus 
metus kuopos pirmininku 
buvo Aleksandras Chapli
kas, kuriam neseniai pada
ryta širdies operacija.

• LšST Trakų rinktinės 
suvažiavime gruodžio 6 d. 
Worcester, Mass., rinktinės 
pirmininku išrinktas Algir
das Zenkus. Į valdybą Ed. 
Meilus, St. Gofensięnė ir P. 
Pulminskas.

Suvažiavimui pirminin
kavęs K. Čėsna, naujai iš
rinktam pirmininkui perda
vė rinktinės vėliavą, kurią 
priimdamas A. Zenkus kvie
tė visus šaulius bendradar
biauti su nauja rinktinės 
valdyba.

MANAGERS

CRAZY 
EDDIE

District Managers 
Store Managers

Tri-State
Career Opptys

CRAZY EDDIE has grown to 30 
stores throughout the NY, NJ, 
Ll and CT Areas. Further ex- 
pansion and new ventures ne- 
cessitate new positions for Re- 
tail Management Personnel.

Your experience should Include 
retail management in a high 
volume envlronment (prefera- 
bly, audio/video retailing and 
merchandising).

We offer excellent salary, bnfts, 
bonuses and a policy of promo- 
tion from withln. For consider- 
atlon, send resume in confi- 
dence to:

CRAZY EDDIE, INC. 
140 Carter Drive 
Edison, NJ 08817 
ATTN: L. Blum

Equal Oppty Emplyr

Parama Dirvai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai aukojo:
S. Mackevičius, Jamaica 13.00 
V. Janušonis, Dousman .. 3.00 
A. Kalvaitis, Chicago ... .23.00 
M. Vitkus,

Bay Harbor II................ 10.00
S. Mineika, Centerville 13.00 
Ed Balceris,

W. Los Angeles ..........50.00
J. Daunoras, Oak Lawn 15.00
K. Sakalienė, Surfside .. 13.00 
(R) LB Cicero apylinkė 20.00 
K. Petraitis, Cleveland .. 3.00
J. Paliulis, Ponce Inlet .. 8.00
K. Puskunigis, Chicago 10.00
St. Jurgaitis, Cleveland .. 8.00 
Gr. Miller, Wheling .... 3.00 
A. Vaitiekaitis, Detroit . . 8.00 
A. Pleškys, Chicago .... 15.00 
Ign. Stankus, Cleveland .. 8100! 
G. Galinauskas, Hanover 5.00 
J. Vitėnas, Oxon Hill .... 3.00 
A. Veliuona, Baltimore .. 3.00 
A. Česonienė, Linwood .. 3.00 
M. Vansauskas, Lyons .. 13.00 
J. Šlajus, Chicago ......... 3.00
Dr. V. Tauras, Chicago 20.00
H. Kvedarienė, Hamilton 3.00 
A. Puškorius, Highland 6.00
R. Petrulis,

Ft. Lauderdale............. 13.00
V. Jonkus, Philadelphia 3.00 
V. Satkus, St. Catharines 3.00
S. Žadeikis, Hinsdale .... 3.00
A. Liutkus, Cleveland .. 5.00
J. Raila, Chicago............10.00
V. Trečiokas, Wethersfield 3.00
J. Žemaitis,

Hot Springs ................ 8.00
V. Dobrovolskis, Chicago 5.00 
R. Minkūnas, Seven Hills 3.00
K. Žalagėnas, Chicago . . 8.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago 8.00 
P. Ausiejus, Centerville . . 8.00 
G. Leonienė, Suncet Hill 30.00 
A. Šenbergienė, Cleveland 8.00 
P. Pajaujis, Mt. Clemens 13.00
J. Juška, Stuart .............20.00
A. Krakauskas, Chicago 13.00 
J. Slivinskas, Indialantic 8.00 
O. Siliūnienė, Chicago . . 3.00 
G. Špakauskienė,

Dearborn .................... 3.00
J. Liauba, Cincinnati .... 13.00
J. Jackūnas, Paterson . . 3.00 
V. Gerdvilis, Wellington 13.00 
Dr. J. Jurgilas.

Rancho Santa Fe.........35.00
Dr. P. Pečiulis, Chicago 15.00
L. Virbickas,

St. Petersburg ............. 5.00
T. Vardanka,

Clarendon Hill............. 8.00
V. Senuta, Brockton .... 5.00
B. B. Kasakaičiai,

Chicago........................100.00
A. Erstikaitis,

Stonei Creek ............. 8.00
V. Drabišius, Cleveland 3.00
M. Vinclovas, Cleveland 8.00
A. Šošė, Chicago ............. 33.00
A. ir N. Subačiai,

Ormond Beach............. 25.00
K. Trečiokas, Union ....33.00
K. Kalvaitis, Cleveland .. 3.00 
J. Kalvaitis, Cleveland . . 6.00 
Ig. Verbyla, Cleveland . .13.00
J. Matulevičius, Weston 10.00
A. Jucys, Toronto ..........10.00
T. Klova, New York .... 3.00 
A. Leparskas, Warren .. 3.00
K. Stephens, Chesterland 6.00
D. Kregždienė, Cicinnati 3.00
E. Jodinskas, Detroit .... 5.00 
O. Taraila, Worcester .... 8.00 
J. Nausėda,

Woodland Hills ..........20.00
M. Petrulis, Toronto .... 3.00
R. Aukštuolis, Euclid .. 23.00
A. Mikoliūnas, Cleveland 13.00
DLK Birutės draugija

Los Angeles .................25.00
P. Kuras, Waterbury .... 3.0(1
M. Račys, Toronto ..........23.00
E. Čižinauskas, Freeport 10.00
A. Žuras, Rochester .... 26.00

Talka, Melboume ......... 3.00
J. Litvinas, Chicago .... 3.00
W. Kazlauskas, Waterbury 8.00
J. Čyvas, Cleveland .... 10.00
J. Zdanys, Hartford .... 13.00
E. Gantautas, Bridgeport 3.00
J. Grabauskas, Chicago .. 3.00
F. Klimaitis, Cleveland .. 8.00 
A. Gučiuvienė, Australija 3.00 
J. Jurkūnas,

Beverly Shores............30.00
O. Mekišienė,

Los Angeles ................10.00
J. Ambrizas, Chicago .... 8.00 
J. Briedis, W. Bloomfield 10.00 
Pr. Mačernis, Chicago . .23.00 
V. Stimburienė,

Willowick .................... 10.00
R. Chesonis, Marietta .... 8.00
J. K. Valiūnas,

Southampton.................25.00
Iz. Jonaitienė, Cleveland 10.00 
A. Vebeliūnas,

Richmond Hill............. 10.00
D. Mikoliūnienė, Cleveland 8.00
J. Jurevičius, Chicago ..10.00
P. Bartkus, Newbury .... 3.00
A. Vailokaitis, Chicago .. 3.00
L. Kerulis, Chicago .... 3.00
Z. Jurys, Great Neck .... 3.00 
VI. Šniolis, St. Petersburg 32.00
J. Daugėla, Ormond B. 10.00
P. Vėbra, Chicago ..........23.00
M. Trumpjonas, Chicago 20.00
R. Peters, New York 
K. Leknius, Sun City 
P. Kudukis, Cleveland 
D. Nasvytis, Cleveland 
A. P. Griauzdė, Avon ..

100.00
.10.00 
. 8.00
11.00

.10.00
8.00V. Jankus. Delran

St. Bartkus. Detroit .. . 8.00
Dr. A. Bartkauskas,

Scarborough .................25.00
Br. Tiškus, Collinsville .. 20.00
A. Vokietaitis. Moraga .. 20.00
A. Karsokas. Cleveland 10.0Č
Br. Keturakis,

Milwaukee.................... 23.00
S. Radzevičiūtė, Euclid .. 5.00 
Pr. Sutkus, Homewood 30.00
B. Smetonienė, Cleveland 20.00
V. Garlauskas, Sparta .. 15.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

SERVICE PERSON for a coffee 
roasting company. Looking 
for an individual to run equip- 
ment repair department. Du- 
ties include repairing of most- 
ly Bunn-O-Matic brewers and 
ordering parts. Experlence 
desired būt will train if apti- 
tude is there. Benefits avail- 
able. Call or write: Baronet 
Coffee, 40 VVeston St, Hart
ford, CT 06120,(203) 249-6854

(49-1)

TECHNICIANS
New Mitsubishi Dealer 
opening in VVallingford 
needs technicians. Siek 
days, hoiidays, uni- 
forms, health insur- 
ance, incentive plan, 
Call 203-269-7808 for in- 
terview with Dennis De-
Costa. (49-2)

DOCKVVORKERS 
FULLTIME 

$9.89 PER HOUR
We are looking for hardworking, 
responsiblepeople.

PARTTIME POSITIONS 
ALSOAVAILABLE 

Applications will be taken 
Monday-Friday 

befween9AM-4PM 

ROADWAYEXPRESS,INC. 
Exit.l5offl.-80 

on Route715Soirth 
Tannersville. PA. 

(717)629-1030 
AffirmativeAction/EaualOpportunity 

EmployerM/F. 
Minorityand/orfemaie 

applicants are encouraged to apply.

(49-2)

BOOKKEEPER 
AUTOMOTIVE-GM 
Basic knowledge re- 
quired. Computer ex- 
perience helpful. Pay 
commensurate with ex- 
perience. Contact 
Bernie at Cardinal Buick 
(203) 649-4571. (49-2)
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1,600 dol. Gediminas Balanda, 
Warren, MI (iš viso 6,600 dol.).

1,300 dol. Albinas ir Eugenia 
Šatraičiai, St. Petersburg Beach, FL.

$1,000 dol. A.a. Algirdo 
Grybausko atminimui — draugų 
auka, per Stefaniją Grybauskienę, 
Chicago, IL; B. Gediminas 
Mickevičius, Michigan City, IN; 
Petras Mikalauskas, Omaha, NB (iš 
viso 2,000 dol.); a.a. dr. Juozo ir 
Emilijos Pajaujų atminimui — šeimos 
auka, per Vytautą Anon į, Rego Park, 
NY; a.a. prof. dr. Prano Aleksandro 
Šveikausko atminimui — dr. Maria
L. Šveikauskienė, Boston, MA; Lisa 
Maria Tender, Washington, DC (iš 
viso 1,100 dol.).

500 dol. Julius Čyžas, Inglevvood, 
Australija; dr. Vytautas ir Albina 
Gaveliai, Collinsville, IL; a.a. Mari
jos Bagdonaitės Grėbliūnienės at
minimui — Vincentas Grebliūnas, 
Colorado Springs, CO; Aleksas ir 
Made Kiršoniai, Rancho Palos 
Verdes, CA; Liudas ir Agnės Nor
mantai, Hiram, ME; Eugenija 
Repcytė, Hamilton, Kanada; Pranas 
ir Stasė Staneliai, St. Petersburg 
Beach, FL (iš viso 1,000 dol.).

400 dol. A.a. dr. Jurgio ir Mari
jos Piaseckaitės Šlapelių atminimui 
— Aloyzas ir Gražutė Siručiai, San
ta Monica, CA (iš viso 500 dol.).

250 dol. Tadas ir Česlovą 
Aleksoniai, Braintree, MA (iš viso 
750 dol.); Vaidotas ir Rimvydą 
Baipšiai, Costa Mėsa, CA; Romas ir 
Nerija Kasparai, Arlington, VA (iš 
viso 530 dol.); Mike Petokas, Upland, 
CA (iš viso 300 dol.).

235 dol. Antanas ir Birutė Pociai, 
Elizabeth, NJ (iš viso 510 dol.).

200 dol. Norman ir Ona Karašai, 
Denville, NJ; Vincas Klova, Bell 
Gardens, C A (iš viso 1,700 dol.); a.a. 
Prano Lemberto atminimui — 
Monika Lembertienė, Santa Monica, 
CA (iš viso 300 dol.); dr. Vytautas ir 
dr. Ina Užgiriai, Worcester, MA (iš 
viso 1,200 dol.); John E. Waylonis, 
Fairfax Station, VA (iš viso 500-dol.).

180 dol. Marija Damijonaitytė- 
Damas, Naperville, IL (iš viso 500 
dol.); dr. Vacys ir dr. Augusta Šauliai, 
Chicago, IL (iš viso 1,980 dol.).

150 dol. Rimvydas ir Dalia Jakai, 
Norristovvn, PA (iš viso 405.).

127 dol. A.a. Prano Liaugaudo at
minimui — Eugenija Liaugaudienė, 
Parsippany, NJ (iš viso 202 dol.).

120 dol. Bronius Masiokas, 
Aurora, CO (iš viso 180 dol.).

110 dol. Alfonsas ir dr. Marija 
Svoteliai, Baltimore, MD (iš viso 160 
dol.).

102 dol. Karolis Drunga, 
Chicago, IL; kun. Juozas Pragul- 
bickas, Elizabeth, NJ; Marija 
Pranskevičienė, Chicago, IL (iš viso 
172 dol.); kun. Anthony Račkauskas, 
Sunny Hills, FL.

100 dol. Jonas Adomaitis, 
Chicago, IL (iš viso 300 dol.); Algis 
Alantas, Bloomfield Hills, MI; 
Albinas Ažukas, Hoboken, NJ (iš viso 
350 dol.); Stasys ir Ona Bačkiai, 
Washington, DC; a.a. Adelės 
Benokraitienės atminimui — Vincas 
Benokraitis, Cleveland, OH (iš viso 
102 dol.); Vincas ir Petrė Dubauskai, 
Woodhaven, NY (iš viso 330 dol.); 
Erdvilis ir Rvmantė Janulaičiai, 
Noth Easton, MA (iš viso 170 dol.); 
Mečys ir dr. Rūta Jauniškiai, East 
Northport, NY (iš viso 400 dol.); 
Veronika Krašauskienė, Surfside, FL 
(iš viso 550 dol.); kun. Jonas Kuč
ingis, Los Angeles, CA (iš viso 200 
dol.); Petras Lanys, Asbury Park, NJ; 
Edvardas ir Vilhelmina Lapai, 
Melrose Park, IL; Jonas Liorentas, 
Hollyvvood, FL (iš viso 600 dol.); 
Kazimieras Mikolajūnas, Chicago, IL 
(iš viso 1,100 dol.); kun. Jonas Pakal
niškis, Brooklyn, NY (iš viso 200 
dol.); Balys ir Emilija Pakštai, 
Chicago, IL (iš viso 200 dol.); 
Augustinas Paulionis, Shelbyville, 
IL; Dr. Justinas ir Regina Pikūnai, 
Detroit, MI; Vytautas ir Danutė 
Putriai, Chicago, IL; dr. Leonas ir 
Ona Sabaliūnai, Ann Arbor, MI (iš 

viso 700 dol.); Antanas Šeduikis, 
Brockton, MA (iš viso 140 dol.); Vy
tautas Sinkus, Chicago, IL; Petronėle 
Staniškienė, Baltimore, MD. (iš viso 
150 dol.); dr. Danguolė Surantas, 
Rockford, IL; Švedijos Lietuvių Ben
druomenės valdyba, per V. Vilkeną; 
V. Vebeliunas, Lattingtown, NY (iš 
viso 200 dol.).

90 dol. Dr. Peter Banys, San 
Francisco, CA; Anatolijus ir Virgini
ja Butai, Falls Church, VA (iš viso 
340 dol.); dr. A. Lipskis, St. Charles, 
IL; Juozas Paražinskas, Chicago, IL; 
dr. Birutė Petrulis-Preikstas, 
Oakhurst, NJ; J. Žaliaduonis, New 
York, N Y (iš viso 290 dol.).

75 dol. J. P. Palukaitis, Harbert, 
MI (iš viso 100 dol.)

52 dol. Kun. dr. Valdemaras 
Cukuras, Putnam, CT (iš viso 1,052 
dol.); Jonas Vainius, E. Northport, 
NY.

51 dol. Aldona Činikienė 
Adomėnienė, La Crescenta, CA.

50 dol. Pranas Aglinskas, 
Chicago, IL (iš viso 150 dol.); Elena 
Baltrušaitienė, Chicago IL (iš viso 
150 dol.); Kazimieras Bandzevičius, 
Los Angeles, CA (iš viso 150 dol.); 
Eugenia Budelskis, Schiller Park, IL; 
Antanina Čejauskienė, Omaha, NE 
(iš viso 104.50 dol.); kun. Viktoras 
Dabušis, Seminųle, FL; Algimantas 
Druseikis, Rochester, NY (iš viso 150 
dol.); Elena Jasaitienė, Dės Plaines, 
IL (iš viso 550 dol.); Leopoldas ir Vida 
Jeselskiai, Chicago, IL; Povilas 
Karosas. New Britain. CT (iš viso 70 
dol.); Jonas ir Ona Kavaliūnai, 
Beverly Shores, IN (iš viso 460 dol.); 
Barbora Kripkauskienė, Canton, MI; 
Bronius ir Regina Latožiai, (iš viso 
100 dol.); Marija Macevičienė, 
Chicago, IL (iš viso 250 dol.); Stasys 
ir Elena Mikšiai, New London, CT; 
dr. Henrikas Nagys, La Šalie, 
Kanada; Leonas ir Isabelė Oksai, Los 
Angeles, CA (iš viso 150 dol.); dr. Ig
nas Povilaitis, Danbury, CT (iš viso 
150 dol.); Nijolė Šležienė, Walpole, 
MA; Agota Šuopienė, Chicago, IL (iš 
viso 75 dol.); Viktoras ir Ona Šilėnai, 
Erie, PA (iš viso 200 dol.); Nariman
tas ir Janina Udriai, Brimingham, 
MI; Stasys ir Sofija Vaškiai, St. 
Petersburg Beach, FL.

40 dol. P. Baltakis, Silver Spring, 
MD; Rimas Černius, Chicago, IL (iš 
viso 690 dol.); Vincas Dailydė, 
Baltimore, MD (iš viso 90 dol.); An
tanas Gudaitis, Richmond Hill, NY 
(iš viso 80 dol.); Juozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 1,055 dol.); 
Bronius ir Jadvyga Jankauskai, 
Chicago, IL (iš viso 90 dol.); Stasys ir 
Salomėja Jankauskai, Hot Springs, 
AR (iš viso 175 dol.); O. Jankevičiūtė, 
New York, N Y; Anthony Jasys, Col- 
umbus, OH; Kęstutis ir Dalia Ječiai, 
Vilią Park, IL; Jonas ir Stasė Latviai, 
Chicago, IL (iš viso 105 .dol.); 
Magdalena Šermukšnienė,
Worcester, MA (iš viso 75 dol.); 
Gediminas ir Danutė Surdėnai, 
Turnersville, NJ (iš viso 60 dol.); Vin
cas Trumpa, Santa Monica, C A (iš 
viso 240 dol.); Genovaitė Viskantienė, 
Chicago, IL; Valerijonas Vitkus, 
Rochester, NY (iš viso 240 dol.).

35 dol. Viktoras ir Ona 
Šamatauskai, Miami, FL (iš viso 110 
dol.).

30 dol. Edward ir Genovaitė 
Baranauskai, Schenectady, NY (iš 
viso 100 dol.); Kazys ir Marija Čėsnai, 
Worcester, MA (iš viso 380 dol.); P. 
Dambrauskas, Hot Springs, AR (iš 
viso 55 dol.); Simas Jokūbaitis. 
Chicago, IL (iš viso 80 dol.); Petras 
Kasulaitis, Chicago, IL (iš viso 1,030 
dol.); Michael Kirkilas, Beverly 
Shores, IN; dr. Bronius ir Genė 
Mickevičiai, Dorchester, MA (iš viso 
155 dol.); Peter Navickas, Chicago, 
IL; Sofija Ragauskienė. Wood Dale, 
IL; Jonas ir Ona Rugeliai, Maywood, 
IL) iš viso 230 dol.); Jonas Totoraitis, 
Salida, CA.

27 dol. Galina Leonas, Bradford, 
NH.

25 dol. Victor ir Marcella Augus, 
Los Angeles, C A (iš viso 50 dol.); 

Juozas ir Ona Baužiai, Chicago. IL; 
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai. 
Elizabeth, NJ (iš viso 125 dol.); 
Algerd ir Aldona Braziai, Justice, IL; 
Jonas Daugirdas, Chicago, IL; Juozas 
ir Dana Kapačinskai, Chicago, IL; 
Ona Kartanienė, Omaha, NE (iš viso 
2,065 dol.); Albin Kudirka, Isla 
Verde, P.R.; Vanda Kulikauskas, 
Pompano Beach, FL; William ir Au
na Noreikai, Brooklyn, NY (iš viso 
3,050 dol.); Alfonsas Petrutis, District 
Heights, MD (iš viso 50 dol.); Vacius 
Prižgintas, Hollywood, CA (iš viso 
725 dol.); Kazys Ripskis, Chicago 
Heights, IL (iš viso 100 dol.); 
Genovaitė Stančienė, Mt. Vernon, 
NY (iš viso 325 dol ); dr. Stepas 
Sviderskas, Akron, OH; Jonas ir 
Bronė Tamašauskai, Worcester, MA 
(iš viso 85 dol.); Petras Uginčius, 
Fredericksburg, VA (iš viso 125 dol.); 
Birutė Virketienė, Northglenn, CO; 
Albert ir Julianne Zakarka, Chicago, 
IL.

23 dol. A.a. Stasio Šilingo at
minimui — Mykolas ir Laima Van- 
sauskai, Lyons. IL (iš viso 1,000 dol.).

22 dol. Elena Sabalis. Los 
Angeles, CA.

20 dol. Petras ir Aldona 
Aušiūrai, New Buffalo, MI (iš viso 
120 dol.); Leonas Babrickas, 
Monterey Park, CA; Vladas ir Mari
ja Bačiuliai, Willowick, OH; dr. 
Daiva Bajorūnas, New York, N Y; 
Placidas ir Vanda Balynai, Dearborn 
Heights, MI; Zigmas ir Maria 
Dailidės, Brookfield, IL (iš viso 70 
dol.); P.D., Chicago, IL (iš viso 40 dol.); 
Arturas ir Antanina Galinaičiai, 
Chicago, IL (iš viso 170 dol.); Koste 
Garbauskienė, Great Neck, NY (iš 
viso 140 dol.); Alfonsas Juška, Sterl- 
ing Heights, MI; Wenceslaus ir 
Frances Kamantauskai, Norwood, 
MA; Petrė Kasperavičiūtė, Gulfport, 
FL (iš viso 135 dol.); K. Kizlauskas, 
Bloomfield, MI; Ona Mieželienė, Sun 
City, AZ (iš viso 220 dol.); A. 
Milaknis, Santa Monica, CA (iš viso 
30 dol.); Balys ir Genovaitė 
Narbučiai, Vista, CA (iš viso 320 
dol.); Mykolas ir Elena Naujokaičiai, 
Upland, CA (iš viso 45 dol.); Marija 
Pauliukonienė, \Vorcester, MA (iš 
viso 110 dol.); Sofija Plenienė, Oak 
Lawn, IL; Ona Ščiukaitė, Chicago, 
IL; Antanas Stankus, Stuart, FL; 
Vladas Steponis, Woodhaven, NY; 
Juozas Turčinskas, Chicago, IL: 
Jonas Vaičkus, Kearney, NJ; Stasys 
ir Leokadija Vilinskai, Windsor, CT 
(iš viso 520 dol.); dr. E. Žilinskas, 
Springfield, IL.

17 dol. Jonas ir Jadvyga 
Kalniečiai, Baltimore, MD (iš viso 42 
dol.);

15 dol.Vincent Anelauskas, Los 
Angeles, CA; Danutė Augienė. Put
nam, CT; Bronius ir Veronika 
Aušrotai, Juno Beach, FL (iš viso 565 
dol.); Laima Baltrėnas, Glendale, CA; 
Albina Bilaitis, Kearn, NJ; Chester 
Bogushas, Middleburg, CT: Yadvyga 
Gaudušienė, Chicago, IL (iš viso 215 
dol.); Algirdas ir Stefanija 
Grybauskai, Chicago, IL; John ir 
Anelė Gumbelevičiai, VVinston, OR: 
Jurgis Jankus, Rochester, N Y; 
Marius Jason, Greenwich, CT; Joana 
Karienė, Bridgeport, CT; Leonardas 
Kerulis, Chicago, IL; Kazys 
Laikūnas, Chicago1, IL; dr. 
Benediktas Maciuika, Storrs, CT; 
Petras Matiukas, Rochester, N Y; 
Vita Matusaitis, Livingston, NJ; 
Juozas ir Marija Mikoniai, Richmond 
Heights, OH (iš viso 1,020 dol.); 
Danutė Mikulskis, Woodhaven, NY; 
Kostas Mitinąs, Fremont, Centąr, 
NY; Vytas Paulionis, Chicago, IL (iš 
viso 40 dol.); Česlovą Pliūra, Wyan- 
dotte. MI; Jonas ir Elena Radai. 
Livonia, MI; Alfonsas ir Martha Rad- 
will, Trumbull, CT; Ona Razutiene, 
Los Angeles, C A (iš viso 115 dol.); L. 
Reivydas, Los Angeles, CA; Jonas 
Plioplys ir Ruikis, New Brunsvvick, 
NJ; Jonas ir Emilija Sauliai, Bran- 
ford, CT (iš viso . 40 dol.); Stasys 
Skripkus, Kearny, NJ; Kazys 
Sragauskas, Detroit, MI; Steve 
Steikunas, Arvada, CO; Bronius ir 
Teresė Strimaičiai. Ilamden, CT (iš 
viso 20 dol.'; Albertas ir Irena 
Sušinskai, Cleveland, OH (iš viso 75 
dol.); Alfonsas ir Inga Tumai, 
Newbury Park, CA; Aleksas ir-Bronė 
Urbonai, St. Petersburg Beach, FL (iš 
viso 90 dol.); J. Vailokaitis. Beverly 
Shores, IN (iš viso 115 dol.); Jonas ir 
Bronė Venckai, Los Angeles. CA (iš 
viso 115 dol.); Horace Žibąs, Cincinat- 
ti, OH. .....

14 dol. Jonas ir Dalia Pautiėniai,

W. Barnstable, MA (iš viso 49 dol.).
12 dol. Petras Blekys, Chicago, 

IL; Jonas Janušauskas, Chicago, IL 
(iš viso 32 dol.); kun. Pranas 
Jokūbaitis, Chicago, IL (iš viso 112 
dol.); R. Pažemėnas, Budingame. CA 
(iš viso 32 dol.); Laima Šimanskyte, 
Elmvvood, CT.

10 dol. Marlene Aglinski, 
"Philadelphia, PA; Jonas Alvta. 
Elmhurst, NY; Domicėlė Andrulienė, 
Hart, MI; Ann Arnashus, Woodland 
Hills, CA (iš viso 25 dol.); K. 
Aukštkalnis, Eugene, OR; Jonas 
Bačanskas, Potomac, MD; Elena 
Balčiūnas, -Pompano Beach, FL; 
Leonas ir Elena Baltušiai, Chicago, 
IL (iš viso 30 dol.); Vincas Bartuška, 
Willoghy Hills, OII; Matas Baukys, 
Dearborn Heights, MI; Joseph 
Bigelis, Cicero, IL (iš viso 35 dol.); 
Romas Biliūnas, Vienna, VA; Jonas 
Bujauskas, Detroit, MI (iš viso 80 
dol.); Juozas Česna, St. Petersburg 
Beach, FL; Vytautas ir Joana 
Dailidės, Crete, IL; Anthony Daukan 
tas, Santa Monica, CA: Nida 
Degesytė, Gatės Mills, OH; Kazys 
Gasiūnas, York, PA; Vitas K. 
Gerulaitis, Woodhaven. NY; Balys ir 
Marija Gražuliai, Flint, MI (iš viso 
110 dol.); dr. Mindaugas ir Lydia 
Griauzdės, Chicago, IL (iš viso 110 
dol.); L. Grunavas, Detroit, MI; Jonas 
Gudėnas, Euclid, OH (iš viso $110 
dol.); Filomena Ignaitis, Woodhaven, 
N Y; Rymantas Ivaška, Dorchester, 
MA (iš viso 35 dol.); Vladas Jackūnas, 
Washington, DC (iš viso 110 dol.); 
Petras Jadviršis, Chicago, IL; Vacys 
Jocys, Dearborn Hts.. MI; Jeronimas 
Kačinskas, S. Boston, MA; A. 
Kainauskas, Plainville, CT (iš viso 30 
dol.); Elzbieta Kalvynas, Worcester, 
MA; Jonas Kardokas, Baltimore, 
MD; B. Kašinskas, W Henrietta, N Y; 
Pranas Kasparas, Gulfport, FL (iš 
viso 35 dol.); Jonas Kilčiauskas, 
Rochester, NY; Juozas Kirstukas, 
Baltimore, MD (iš viso 30 dol.); 
Bronius Kovas, Norvvood, MA (iš viso 
25 dol.); Leonas Krajauskas, New 
Buffalo, MI; S. ir M. Krisčiukaičiai, 
Avon, MA (iš viso 25 dol.); Algirdas 
Landsbergis, Freeport, N Y; Algis ir 
Nijolė Lapšiai, Bloomfield. MI; 
Vytautas Laugalis, Niantic, CT; 
Karolis Lembartas, Pottstown, PA; 
Bronius Markeliunas, Centerville, 
MA; Joanne Matuzas, San Diego, CA; 
Stasys Meilus, Colonia, NJ (iš viso 30 
dol.).
10 dol.

Juozas ir Janina Miliauskai, 
Worcester, MA; dr. Bernardas 
Morkūnas, San Diego, CA (iš viso 35 
dol.); Antanas ir Elena Musteikiai, 
Detroit, MI (iš viso 50 dol.); A. ir J. 
Musteikiai, Fallon, NV; Aleksandras 
Norkeliunas, Waterbury, CT; Mari
jonas Naruševičius, Paterson, NJ; 
Juozas Naujalis, Cicero, IL; B. 
Paliulis, Cicero, IL; kun. Teofilius 
Palukaitis, Pittsburg, CA (iš viso 110 
dol.); Sofija Patamsienė, Norristown, 
PA; Regina Petrauskienė, Clarks 
Summit, PA; Millie Pietz, Bronx, N Y; 
Vincas Popeliucka, Baldwin, N Y; 
Stasė Prekerienė, San Jose, CA; 
Mečys Pučius, Rochester, N Y; 
Vytenis Radzevičius, Norwalk, CT (iš 
viso 45 dol.); Aleksandras Kadžius, 
Baltimore, MD (iš viso 110 dol.); dr. 
Jerry Ramunis, Galesburg, IL; Jonas 
Rauba, Woodhaven, N Y; Balys ir 
Marija Raugai, Delran, NJ (iš viso 
210 dol.); Elzbieta Ribokienė, 
Brockton, MA (iš viso 62 dol.); Stefa 
Riekutė, Toledo, OH (iš viso 45 dol.); 
Patricia Sidas, Berkeley, CA; Maria 
Skirgaudas, San Diego, CA; Vai. 
Sodeika, Cicero, IL; Regina 
Spirauskas, Glendale, CA; Jonas 
Stankus, S. Boston, MA; Maria 
Stankus, Rochester, NY; Aldona 
Kurapka Stanton, Los Alamitos, CA; 
Vytenis ir Sofia Statkai, N. River- 
side, IL; Zigmas Strasdas, Jųpiter, 
FL; Jonas ir Danutė Svirsky, 
Brockton, MA (iš viso 15 dol.); 
Mikolina Šembrotaitė, Chicago, IL; 
Kazys Šeštokas, Rahway, NJ; Jonas 

ir Adelė Šiaučiūnai, Cleveland, OH 
(iš viBO 30 dol.); Paulius Šimoliūnas, 
Chicago, IL; Elena Tamošiūnienė, 
Tinley Park, IL; Roma Tatarūnienė, 
Cleveliend, OH; Mykolas Tonkūnas, 
Chicago, IL; Kazė Vaičeliūnienė, 
Warrensville, Twp., OH (iš viso 55 
dol.); Antanas Vaičiulaitis, Bethesda, 
MD (iš viso 40 dol.); Vytautas 
Vaikutis, Bridgeport, CT (iš viso 30 
dol.); Kazys Vaitkevičius, Chicago, 
IL; Mečys ir Eleanora Valiukėnai, 
Chicago, IL; Jonas Vasaris, Barber- 

ton, OH; Frank Vedugeres, Detroit, 
MI; Danutė Vidžiūnas, Chicago, IL; 
Antanas Vitkunas, Gumee, LL; Balys 
Vyliaudas, Union, NJ; Juozas ir 
Marytė Vizgirdai, Aurora, IL (iš viso 
110 dol.); Vladas ir Marija Zidžiūnai, 
Centerville, MA (iš viso 155 dol.); 
Louis Zurlis, Chicago, IL (iš viso 210 
dol.); Jonas Žygas, Cleveland, OH; 
Juozas Žygas, Chicago, IL.

8 dol. Vaclovas Valys, Cleveland, 
OH.

7 dol. Antanina Augaitis, 
Chicago, IL.

6 dol. Pranas Leščinskas, Dor
chester, MA (iš viso 16 dol.).

5 dol. Audronė Ambrozaitytė. 
Santa Monica, CA; Aldona 
Andriušienė, Dorchester, MA (iš viso 
105 dol.); Antanina Cepukaitis, 
Cleveland, OH; Vaclovą Dėdinienė, 
Worcester, MA (iš viso 30 dol.); An
tanas ir Jadvyga Griniai, Detroit, MI 
(iš viso 20 dol.); Jonas Jonynas, 
Meriden, CT; Laima Jurkūnas, La 
Grange. IL; J. ir G. Juškai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 55 dol.); 
Kostas Juškaitis, Chicago, IL; Anelė 
Kebleris, St. Petersburg, FL; 
Vaclovas Kiukys, Somerville, NJ; 
Balys Kondratas, Quaker Hill, CT; L. 
ir M. Kšečkauskai, W. Palm Beach, 
FL; Aidas ir Gitą Kupčinskai, 
Walpole, MA; Algimantas Kuprėnas, 
Rancho Palos Verdes, CA; dr. Marius 
ir Eglė Laniauskai, Euclid, OH; 
Charles Lapinskas, VVorcester, MA; 
Josephine Lapšienė, Dedham, MA; 
Frances Laurence, San Jose, CA (iš 
viso 80 dol.); Juozas Mačiulaitis, Red- 
ford, MI; Mykolas ir Ona Naumanai, 
Cleveland, OH (iš viso 55 dol.); Juli
ja Palaitienė, Philadelphia, PA, 
Natalija Paramskienė, Washington, 
DC (iš viso 55 dol.); Arvydas ir Mar
čia Petravičiai, Encinitas, CA; 
Vladas Plečkaitis, Richmond Hts., 
OH; Jadvyga Poškienė, Rochester, 
NY (iš viso 15 dol.); Stasys Radžionis, 
Spring Grove, IL (iš viso 15 dol.); 
Balys ir Ona Rukšteles, Farmington 
Hills, MI (iš viso 15 dol.); John 
Samaitis, Hot Springs, AR; Algiman
tas ir Lionė Simonaičiai, Hartford, 
CT (iš viso 25 dol.); Liucija 
Stasiūnienė, Chicago, IL; Juozas 
Steinys, Worcester, MA; V. 
Tocilauskienė, Chicago, IL; Vincen
ta Udrienė, Northville, MI; Daminic 
Vaičiūnas, Cleveland, OH; Vytautas 
Vaskys, Crownsville, MD; Pranas 
Visvydas, Santa Monica, CA; 
Romuald Zalubas, Silver Spring, MD.

2 dol. Alfonsas Alkas, Tampa, 
FL; dr. Bronie Apshaga, Chepachet, 
RI (iš viso 27 dol.); Jonas Banionis, 
Hartford, CT; Edmund Bazenas, St. 
Petersburg, FL; dr. Antanas 
Belickas, Evergreen Park, IL; Il
defonsas Bučmys, Dayton, OH; Lynn 
Cannata, Elmont, NY; Vytautas 
Česnavičius, Richmond Hill, NY; 
Jonas Dainauskas, Chicago, IL (iš 
viso 102 dol.); Gintė Damušytė, 
Woodhaven, NY; Ona Deveikis, Los 
Angeles, CA; Ona Didžbalienė, Ad- 
dison, IL; Adelė Duoblienė, Chicago, 
IL (iš viso 102 dol.); Filomena 
Galdikienė, Los Angeles, CA; A. 
Garbačiauskas, Chicago, IL; Mykolas 
Gavelis, N. Andover, MA; Kęstutis 
Germanas, Tesuųue, NM; Stasys 
Gimbutas, Wilminton, DE (iš viso 7 
dol.); Janina Hasselberg, Yonkers, 
NY; Liudvikas Jagminas, Pavvtucket, 
RI; Antonia Janys, Chicago, IL; dr. P. 
Jonikas, Riverside, IL (iš viso 127 
dol.); dr. Bronis Kasias, Wyoming, 
PA (iš viso 1,002 dol.); Algimantas 
Kazakaitis, S. Boston, MA; Stanislo
vas Lukoševičius, Brooklyn, N Y; 
Vytautas Mazoliauskas, Lake Worth, 
FL; Alpha Mikėnas, Omaha, NE (iš 
viso 52 dol.); Vaida Mikuckis, Tu- 
junga, CA; P. ir M. Miškiniai, Or- 
chard Lake, MI (iš viso 27 dol.); 
Vytautas Muraska, Philadelphia, 
PA; Kostas Mykolaitis, Detroit, MI; 
Walter Nemunis, McDavid, FL; Janė 
Jevutis O’Neill, Waterbury, CT (iš 
viso 7 dol.); Adakris Petrauskas, Los 
Angeles, CA (iš viso 12 dol.); Kostas 
Podolskis, Worcester, MA; Jonas ir 
Vanda Prunskiai, Oak Lawn, IL (iš 
viso 102 dol.); Antanas Ragelis, 
Gulfport, FL (iš viso 1,002 dol.); Rim
vydą Reilly, Laramie, WY; 
Kazimieras Sapetka, VVaterbury, CT 
(iš viso 127 dol.); Anelė Šimkus, Sun
ny Hills, FL; Teresa Stankūnaitė, S. 
Boston, MA (iš viso 102 dol.); dr. 
Raimundas Strikas, Decatur, GA; 
Aleksandras ir Irena Vakseliai, Rich
mond Hill, NY (iš viso 52 dol.); Mary 
Eilėn Vaznelis, New Britain, CT.

1 dol. L. Nagevičius, Parma, OH
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FILATELIJA DETROIT

IVr. JO Antanas Bernotas

JAV spalio 24 d. išleido 
du siu metų kalėdinius 
pašto ženklus. Abu ženklai 
22 centų vertės. Viename 
jų parodyta iliuminuota so
dyba, kitame — dail. Peru- 
gino madona, čia jį deda
me.

II Perugino (tikroji pa
vardė Pietro Vannuci, 1446- 
1523) gimė Citta della Pie- 
ve, Umbrijoje, Italijoje. Mo
kėsi pas žinomus anų laikų 
dailininkus ir darbavosi Pe- 
rugijoje, Florencijoje, Ro
moje ir kituose Italijos 
miestuose. Tarp kitko jis 
dekoravo, ir garsiąją Sisti-

Pagal pasižadėjimus gauta:

nos kapelą Vatikane. Jo pa
veikslų randama daugelyje 
pasaulio meno galerijų ir 
muziejų.

Okup. LIETUVOJE šių 
metų rudeni — rugsėjo 21- 
22 d. buvo švenčiama 750 
metų sukaktis nuo Saulės 
mūšio pergalės, kai 1236 m. 
lietuvių kariuomenė prie 
Šiaulių sumušo iš plėšikavi
mo begrįžtančią kalavijuo
čių kariuomenę, kur žuvo 
daug riterių ir pats magis
tras Volkevinas.

Kartu buvo švenčiama ir 
Šiaulių miesto įkūrimo 750 
metų sukaktis. Miesto cen
tre buvo pastatyta 21 met
ro aukščio kolona su auksi
niu šauliu viršūnėje, vyko 
visokios iškilmės ir paro
dos. O Sov. Sąjungos paštas 
išleido 4 kapeikų spalvotą 
atvirutę, kurioje parodyti 
įvairūs Šiaulių miesto vaiz
dai, tarp kitų ir istorinė šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia.

Inž. Vytautas Kutkus

2,000 dol. A.a. Laimos Paulienės 
ir a.a. Stasio Gasnerio atminimui — 
dr. Algis ir Vija Pauliai, Elgin. IL 
(įmokėta 2,002 dol.).

1,000 dol. Antanas Dundzila, 
McLean, VA (įmokėta 1,000 dol.); 
Raimundas ir Danutė Korzonai, 
Chicago, IL (įmokėta 1,200 dol.); Ed- 
ward Leugaud, San Francisco, CA 
(įmokėta 652 dol.); Antanas ir Cecilija 
Makarai, Hot Springs, AR (įmokėta 
1,000 dol.); dr. Antanas ir Elena Raz
mai, Joliet, IL (įmokėta 1,040 dol.); 
Rimantas ir Aldona Vaitkai, 
Paradise Valley, AZ (įmokėta 1,015 
dol.).

520 dol. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, Westchester, IL (įmokėta 
520 dol.).

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta 600 dol.); 
Apolinaras Bagdonas, Chicago, IL 
(įmokėta 400 dol.); Kęstutis ir Astra 
Bileriai, Richmond Hill, NY (įmokėta 
700 dol.); Bronius ir Bronė Nainiai, 
Lemont, IL (įmokėta 500 dol.); Vin
cas ir Sofija Tuskeniai, Palm Springs, 
C A (įmokėta 600 dol.); Vincas Ur
bonas, Chicago, IL (įmokėta 600 dol.).

250 dol. Ramūnas ir Skirma 
Kondratai, Springfield, VA (įmokėta 
250 dol.); Vitalis Švažas, Bellevue, 
WA (įmokėta 355 dol.).

200 dol. Kun. Matas Čyvas, 
Albany, NY (įmokėta 190 dol.); Milda 
Skučas Napjus, Los Angeles, C A 
(įmokėta 60 dol.).

100 dol. Juozas Ugianskis, Grand 
Rapids, MI (įmokėta 80 dol.).

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams už PLB LITUANISTI
KOS KATEDROS įsteigimą, nes 
1986 spalio pradžioje jau turėjome 
reikalingą 600,000 dolerių sumą. 
PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų bei 
testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms. 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir 
Kanadoje, ID No. 36-3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636

Čia dedame nepr. Lietu
vos pašto 1932 m. išleistą 
10 centų oro pašto ženklą, 
kuriame parodytas Saulės 
mūšis 1236 m. Dail. Adomo 
Varno piešinys.

KANADA rugsėjo 5 d. 
išleido du 34 c. pašto ženk
lus, kuriais pagerbiami rai
tosios policijos komisionie- 
rius James F. MacLeod 
(1836-1894) ir indėnų va
das Chief Crowfoot (1830- 
1890). Pastarąjį čia deda
me.

Ano šimtmečio pabaigo
je — apie 1870 m. dabarti
nės Kanados vakaruose bu
vo labai neramu, čia siau
tėjo įvairūs kolonistai, kai
linių žvėrių medžiotojai, 
aukso ieškotojai ir kitoks 
neramus elementas, kurie 
kariavo su vietos indėnais 
ir nesilaikė jokių įstatymų. 
1874 m. Kanados vyriausy
bė čia atsiuntė policijos ko- 
misionierių James F. Mac 
Leod tvarkai atstatyti. Jis 
su savo vyrais pasistatė 
vėliau jo vardu pavadintą 

(dabartinėje

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja fortą Macleod

INŽ. VYTAUTUI KUTKUI 
70 METŲ

Visuomeninkui, Lietuvių 
Bendruomenės veikėjui, inž. 
Vytautui Kutkui gruodžio 
21 d. sukako 70 metų am
žiaus.

1939 m. baigė Lietuvos 
karo mokyklos aspirantų 
laidą ir 1944 m. V. D. uni
versitete Kaune statybos 
fakultetą gaudamas inžinie
riaus diplomą.

Karui siaučiant 1944 m.
liepos mėn. pasitraukė į Vo
kietiją ir kurį laiką dirbo 
Berlyne Lietuvių Sąjungo-

Britų Kolumbijoje) ir labai 
glaudžiai bendradarbi a v o 
atstatant tvarką su Black- 
foot indėnų giminės vadu 
Chief Crowfoot (Varnos ko
ja, indėniškas vardas — 
Isapo-muxica), kol 1877 m. 
buvo pasirašyta vadinamo
ji Septynių sutartis. Už sa
vo pagalbą indėnų vadas 
Varnakojis Anglijos kara
lienės Viktorijos buvo pa
gerbtas ir apdovanotas.

V. VOKIETIJA išleido 80
pfenigių pašto ženklą pami
nėti 600 metų sukakčiai, 
kai buvo įsteigtas Heidel
bergo universitetas.

)<
Heidelbergo miestas ran

dasi prie Neckaro upės 
Wuerttembergo — Badeno 
provincijoje. Heidelbergo 
universitetas buvo įkurtas 
kunigaikščio Ruperto 11385 
metais ir yra pats seniau
sias ir kartu garsiausias 
Europoje. Pradžioje veikė 
kaip katalikų mokslo įstai
ga, bet viduramžiais per
ėjo į protestantų rankas. 
Laike 30 metų karo vadas 
Tilly 1622 m. universitetą 
vėl perėmė ir grąžino jį ka
talikams. Visais laikais šį 
universitetą lankė daugelis 
studentų iš įvairių Europos 
kraštų. Pačiame Heidelber
go mieste gyvena virš 122 
tūkstančių gyventojų.

je. Vėliau gyvendamas sto
vyklose ėjo įvairias parei
gas, 1947-49 m. dirbo IRO. 
1949 atvyko į JAV ir pra
džioje apsigyveno Philadel- 
phijoje, bet po metų persi
kėlė į Detroitą, kur ir dabar 
gyvena. Jis dirbo Fordo 
bendrovėje plieno gamybos 
skyriuje, eidamas mechani
nės- inžinerijos skyriaus ve
dėjo pareigas.

Daug laiko V. Kutkus pa
šventė lietuviškam visuo
meniniam darbui, ypač LB, 
eidamas įvairias pareigas, 
pradedant nuo apylinkės 
valdybos. 1979-82 m. buvo 
išrinktas JAV LB krašto 
valdybos pirmininku, o šiuo 
metu yra LB Michigano 
apyg. pirmininkas.

Ėjo įvairias pareigas De
troito Lietuvių Organizaci
jų Centre, Balfe, Lietuvių 
žurnalistų Sąjungoje, Ame
rikos Lietuvių Taryboje, 
Lietuvių Fonde.

Daug rašė ir teberašo lie
tuvių spaudoje.

Dar Vokietijoje gyvenda
mas vedė Emiliją Valanti- 
naitę, su kuria išaugino du 
sūnus Vytautą ir Mindau
gą, dvi dukras Birutę ir 
Laimutę.

Visus jo nuveiktus lietu

vių visuomenėje tautinius, 
labdaros ir kultūrinius dar
bus sunku čia išminėti. Sėk
mės jam tolimesniame dar- 
be. (ag)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonw.de >» on yovr »K>e

APD RAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

• .PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuvišku sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

A. A.

VIKTORUI RAULINAIčIUI 
mirus, jo žmonai dr. BIRUTEI RAULINAI- 

TIENEI, dukrai RŪTAI MULOKIENEI su 

šeima, RAULINAITIENĖS seseriai ir ki
tiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai

VIKTORUI RAULINAIčIUI
šią žemišką kelionę užbaigus, jo žmoną Dr. 
VALERIJĄ, dukrą RŪTĄ ir jos vyrą RIMĄ 

MULOKUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

Edvinas ir Halina 
B a 1 c e r i a i

Simas ir Jadvyga
K v e č a i

VIKTORUI RAULINAIčIUI

Anapilin iškeliavus, jo žmonai Dr. VALERI

JAI, dukrai kolegei filsteriai RŪTAI ir jos 

vyrui RIMUI MULOKAMS nuoširdžiausią 

korporantišką užuojautą reiškia.

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania,
Los Angeles

Nabonw.de
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LST Korp! Neo-Lithuania filisteriui
A. A.

Ekonomijos Dr. ANTANUI 
JASIUI-JASEVIČIUI 

mirus, jo žmonai IRENAI JASIENEI ir se

seriai ELZEI BUMELIENEI reiškiame gi

lią ir nuoširdžią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

MOULDER OPERATOR
Full time expd. Moulder Operator 
needed for produetion wood shop. 
Negotiable pay, fringes. Call BARRY 
AT WOODBINE CORPORATION IN 

SOUTH WINDHAM, CONN 
203-423-8443

(49-3)

GAS TURBINE 
MECHANIC INSPECTOR 

Expanding Turbine repai r facil- 
ity looklng for experienced or 
qualified individuals willing to 
expand their knowledge. Ac- 
cepting appllcations at 148 Divi- 
dend Rd, Rocky Hillj Ct. (203) 
529-2479. (49-6)

Mylimam tėveliui
A. A.

VOSYLIUI SAKAVIČIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

Dr. IRENAI SAKAVIČIŪTEI-JASIENEI ir
visiems artimiesiems.

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

DR. ANTANUI JASIUI 

mirus, jo žmonai dr. IRENAI ir kitiems ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando padalinys

.A* A.

DR. ANTANUI JASIUI

mirus, jo žmonai Dr. IRENAI JASIENEI ir 

jų artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdim.

Bronė Dagienė
Danutė ir Jokūbas Kregždės

A. A.

DR. ANTANUI JASIUI 
mirus, jo žmonai dr. IRENAI JASIENEI ir 

seseriai ELZEI BUMELIENEI reiškiame šir

dingiausią užuojautą ir drauge išgyvename 

gilų liūdesį.

Valė ir Antanas
Skriduliai

Florida.

Mylimam sūnui

RIMUI GRAŽULIUI

mirus, pažindami sielvarto gelmę, velionio 

motinai MARIJAI, mielam kolegai BALIUI, 

žmonai NIJOLEI, dukrom VILIJAI ir LI

DIJAI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Alė ir St. Santvarai

AUTOMOTIVE 
TECHNICIAN

We have an immedlate 
opening for an hourly 
new & used car techni- 
cian. Many opportunl- 
ties for advancement. 
Full benefits including 
retirement. Apply in 
person only to Scott, 
Asslstant Service Man- 
ager betvveen >ani-4p.~n

VVILLIAMS 
FORD

50 RAYMOND ROAD 
WEST HARTFORD. CT.

(49-1)

SEVVING OPERATOR - For applique 
work. Mušt have some exp. on factory 
machines. Interviewing now for Jan 
employment. New Brunswick area & 
call (201) 972-9517. (49-1)

DENTAL 
HYGIENIST

Full or part time. Exc 
salary, medical bene- 
fits, paid vacation & 
siek leave. Days & 
hours flex. Call (203) 
235-3539 for interview.

( 49 -? •

OL BURNER 
SERVICE 

TECHNICIAN 
Looklng for a change with an 
opportunlty for advancement? 
Immedlate opening for a li- 
censed Technlcian. Excellent 
wages, retirement plan, paid 
vacations and many company 
benefits. Call Tony at Troiano 
Oil Company, Enfield, Conn. 
(203) 745-0321). (49-2)

CUTTER GRINDER & 
DOVETAIL FORM TOOL 

Experienced. Excellent pay and 
benefit package. Apply: Alden 
Tool Company Ine., 230 Deming 
Road, Berlin, CT,(203) 828-3556.

(49-2)

CLEVELANDO
PARENGIMAI

• GRUODŽIO 31 D. — Nau
jųjų Metų sutikimas. Rengia 
Lietuvių namų direkcija ir 
Čiurlionio ansamblis.

• SAUSIO 25 D. Vysk. P. 
Baltakio vizitas Šv. Jurgio pa
rapijoje.

• VASARIO 28 D., šešta
dieni, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

• GEGUŽĖS 10 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Te!. 
943-0910.

KORP! FILIAE SAMOGITIAE
CA. IR FL. KORPORANTĖS:

Ca. Marija Kizienė 
Danutė Alseikienė 
Janina šepetienė 
Nelė Apeikienė

Fl. Elena Damijonaitienė 
Elena Balčiūnienė

DR. ANTANUI JASIUI

mirus, jo žmoną dr. IRENĄ JASIENĘ ir

sesę agr. ELZĘ BUMELIENĘ giliai užjau

čiame ir dalinamės bendra širdgėla.

Juoze ir Jonas 
Daugėlai

Florida.

Mylimai žmonai ir motinai

STASEI KERSNAUSKIENEI
zii 1 J Ai' tjįįyjsž I

mirus, velionės vyrui architektui EDUAR-

DUI KERSNAUSKUI, dukrai NIJOLEI ir

artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo

jautą, linkime dvasinio stiprumo.

Alė ir St. Santvarai

Al# A.«

STASEI KERSNAUSKIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

jos vyrui EDUARDUI KERSNAUSKUI ir

dukrai NIJOLEI.

Aldona ir Dr. Vytautas 
Mauručiai

Angelė ir Vytautas
S t a š k a i

A. A.
EMILIJAI RAZIŪNIENEI 
iškeliavus į amžinąją buveinę, didžio siel
varto slegiamuosius — dukterį ALDONĄ, 
žentą VYTENĮ, vaikaitį ALGĮ MIŠKINIUS, 
vaikaites — DANUTĘ, DALYTĘ ir jų šei
mas nuoširdžiausiai užjaučiame, dalydamiesi 
liūdesiu.

Bronius ir Sofija
S t a n i š k i ai
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• Lietuviu Bendruome
nės Clevelando apylinkės 
valdyba, atsidėkodama už 
Lietuvių Dienų garsinimą, 
per pirm. Vladą Čyvą Dir
vai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugija, per iždininką 
dr. V. Maurutį, sveikinda
ma su švnėtemis Dirvą, pri
dėjo auką 50 dol. Ačiū.

• Juozas Stempužis, Tė
vynės Garsų radijo progra
mos Clevelande redaktorius 
ir vedėjas, gruodžio 23 d. 
išskrido į Australiją, kur 
dalyvaus Lietuvių Dienose 
ir susitiks su buv. čiurlio- 
niečiais.

• Rimas ir Vita Aukš
tuoliai, Euclid, Ohio, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 23 dol. lin
kėdami Dirvos darbuoto
jams linksmų švenčių. Ačiū.

• Cleveland Typographi- 
cal Union 53, kuriai priklau
sė a. a. Aleksas Laikūnas, 
našlės Kazimieros pageida
vimu, vietoj gėlių ant kapo, 
atsiuntė Dirvai paremti au
ką 30 dol. Ačiū.

• Anglų kalbos pamokos 
veltui, prityrusių mokyto
jų, bus duodamos Cleveland 
Hts. High School pirmadie
niais ir trečiadieniais nuo 7 
iki 9:30 vai. vak., kamb. 
219, 225 ir 229, pradedant

Australietės dainininkės, būdamos Clevelande, Gražinos Kudukienės rūpesčiu buvo pri
statytos Clevelando miesto merui. Nuotraukoje iš kairės: Gražina Kudukienė, Virginija Bruo- 
zyte, meras George Voinovich, Zita Prašmutaitė, Janet Voinovich ir Birutė Kymantienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

sausio 5 d. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis į Ca- 
therine Thomas telefonu: 
371-2040.

• Ignas Verbyla ir sesuo 
Uršulė, vietoj sveikinimo 
kortelių, Dirvai paremti au
koja 13 dol. ir linki savo 
draugams ir pažįstamiems 
linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų N. Metų.

• Clevelando Lietuvių 
pensininkų klubas, per 
pirm. B. Steponį ir ižd. M. 
Žitkų, sveikindami Dirvą su 
šventėmis, kad Dirva ir to
liau gyvuotų ir informuotų 
visuomenę, pridėjo auką 25 
dol. Ačiū.

A. A.

DR. ANTANUI JASEVIČIUI-JASIUI 

mirus, jo žmoną dr. IRENĄ SAKAVIČIŪTĘ- 

JASIENĘ ir kitus gimines nuoširdžiai už

jaučiame.

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugijos Valdyba

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ 
PIRKIMUI (morgičiai).

Atliekame visus bankinius patarnavimus. Parduo
dame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir van
dens sąskaitas.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

Nuo užkandžių iki deserto tiekiame sko
ningai paruoštą maistą:

Vestuvėms, 
Krikštynoms, 
Laidotuvėms, 
Banketams, 
Taip pat į 
namus pri
statome pa
ruoštus mais
to padėklus.

Be to, vestuvių puotom ir kitom progom 
siūlome nemokamai pasinaudoti erdviom ir 
patogiom istorinės arkados patalpomis mies
to centre.

• Vladas Matulionis, Cle
velande, prie šventinių lin
kėjimų pridėjo auką 6 dol. 
Ačiū.

• B. Garliauskas, Cleve
land, Ohio, linkėdamas Dir
vai sėkmingų Naujų Metų, 
atsiuntė auką 10 dol. Ačiū.

PARENGIMŲ 
NETRŪKSTA

Prasidėjus žiemos sezo
nui, Clevelando lietuvių ko
lonijos organizacijos, pra
dėjo ruošti Clevelando ir 
apylinkės lietuviams įvai
rius parengimus - subuvi
mus. Gruodžio 13 d., negau- 
šioj Clevelando lietuvių ko
lonijoj vyko net trys gra
žūs ir įvairūs parengimai. 
Lietuvos Vyčių 25-tos kuo
pos tradicinė šv. Kalėdų 
šventė, Australijos lietu
vaičių vieneto Svajonės 
koncertas ir meškeriotojų 
klubo narių, jų šeimų ir sve
čių balius. Visi trys paren
gimai buvo gražiai suorga
nizuoti ir gausūs svečiais..

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

A. A.

VERONIKAI-VALERIJAI 

BRAZIULEVIČIENEI
šios žemės kelionę užbaigus, dukroms REGI

NAI ir LAIMAI su šeimomis, reiškiame gilią 

užuojautą.

Jadvyga Budrienė
Rimas Gulbinas
Dr. Gražvyda Scarpello
Algis Budrys
Ona Jarašūnienė ir 

duktė Liuda
Francel su sūnumis

JAKUBS AND SON
-fs-

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevelaml, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.* Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Laidojimo (staiga
Deda E., William J. Sr.,



DIRVA
BENDRUOMENĖS 
SUSITAIKĖ

Neoficialiai patirta, kad 
JAV Lietuvių Bendruome
nė ir (R) Lietuvių Bendruo
menė susitaikė ir pasirašė 
susitarimą nutraukti byli
nėjimąsi JAV teisme, tam 
nestatant viena kitai jokių 
sąlygų.

Susitarimą pasirašė JAV 
LB vardu: A. Rugienius, A. 
Gečys ir V. Volertas; (R) 
LB vardu: dr. V. P. Dargis, 
dr. VI. Šimaitis ir kan. V 
Zakarauskas.

šis susitaikymas yra 
sveikintinas ir lietuvių vi
suomenės bus priimtas su 
džiaugsmu.

• Į spaudos balių Chica- 
goje, kuri rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga 
sausio 24 d. atvyksta ALT 
S-gos St. Louis skyriaus 
pirm, dr Povilas Švarcas 
so žmona, ir ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirm. Rū
ta Šakienė.

Baliuje meninę programą 
atliks pianistė R. Apeikytė 
ir Los Angeles vyrų kvar
tetas.

• Sol. Regina žvmantai- 
tė-Peters, New Yorke, svei

PADĖKA

A. A.
ALEKSANDRAS LAIKŪNAS.

Mirė 1986 m. lapkričio 22 d. Palaidotas lapkričio 
26 d. Visų Sielų kapinėse, Clevelande, Ohio.

Mūsų nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems kop
lyčioje, bažnyčioje ir kapuose.

Gili padėka kun. Gediminui Kijauskui, S. J. už 
maldas koplyčioje, už apeigas ir jautrų atsisveikinimo 
žodį kapuose.

Džkojame Juozui Stempužiui pravedusiam atsi
sveikinimą su velioniu ir gražiai prisiminusį Tėvynės 
Garsų radijo programoje.

Dėkojame inž. K. Pociui už atsisveikinimą VILTIES 
draugijos vardu. Dr. Br. Nemickui "NAUJOJI VILTIS" 
redakcijos vardu. "DIRVOS” — redakcijos ir bendra
darbių vardu Vyt. Gedgaudui. KORP! NEO-LITHUA
NIA vyr. valdybos ii’ ALT S-GOS Mečiui Valiukėnui. 
KORP! NEO-LITHUANIA Clevelando padalinio var
du dr. Viktorui Stankui. AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS vardu A. Mackuvienei ir ALT S-GOS Cleve
lando skyriaus pirm. A. Jonaičiui. Jūsų prasmingi atsi
sveikinimo žodžiai niekad nebus užmiršti.

Ačiū Clevelando Neo-Lithuania padaliniui nešu- 
siems garbės sargybą.

Ypatingą padėką Stefai ir Vytautui Gedgaudams 
už ištiestą pagalbos ranką mūsų gilaus skausmo metu.

Dėkojame specialiai į laidotuves atvykusiems M. 
Valiukėnui, K. Pociui iš Chicagos; dr. Br. Nemickui ir 
S. Mackevičiui iš New Yorko. Giminėms ir draugams.

Mūsų gili padėka karsto nešėjams. Taip pat laido
tuvių direktoriui Jakubauskui už rūpestingą patarna
vimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, 
užsakiusiems šv. Mišias ir pareiškusiems mums užuo
jautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Aukojusiems Lietuviš
kos Skautybės Fondui ir DIRVAI — nes velionis visą 
savo gyvenimą buvo pašventęs lietuviškam žodžiui.

Su liūdesiu,
ŽMONA KAZIMIERA
DUKTĖ JŪRATĖ KOKLIENĖ 
SU ŠEIMA
BROLIS KAZIMIERAS 
SU ŠEIMA

kindama Dirvą ir jos ben
dradarbius su šventėmis, 
pridėjo auką 100 dol. Ačiū.

• Edvinas ir Halina Bal- 
ceriai. Los Angeles, Ca., 
vietoj kalėdinių sveikinimų, 
aukoja Dirvai 50 dol. Ačiū.

• Scenos veikalo konkur
są, kurį skelbė LKVS Ra
movė Adelaidės skyrius, 
laimėjo rašytojas Anatoli
jus Kairys, gavęs premiją 
500 dol. už veikalą „Pasku
tinė valia’’. Premija paskir
ta vienbalsiai. Konkursui 
buvo atsiųsta 10 veikalų.

Premijavimo komisiją su
darė: V. Vosylius, J. Vabo- 
lienė, V. Vitkūnienė, V. 
Opulskis ir L. Gerulaitis.

• Rūta Šakienė, mūsų 
bendradarbė Kalifornijoje, 
užprenumeravo Dirvą St. 
Damuliui, Vista, Ca., kaip 
kalėdinę dovaną. Sveikina
me naują skaitytoją.

• Laima Jurkūnienė, La 
Grange, III, per V. Girdvai-

'nienę, a. a. Leonardo Dar- 
gio prisiminimui, atsiuntė 
Dirvai auką 25 dol. Ačiū.

• Stasė Balsevičienė, At- 
lantic Beach, Fla., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 23 do. Ačiū.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI 
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 

RENGIAMAME

SPAUDOS BALIUJE
1987 M. SAUSIO 24 D., ŠEŠTADIENI,

NIKO’S POKYLIŲ SALĖJE, 7600 SO. HARLEM AVĖ.
PRADŽIA 6 VAL. VAK. (KOKTEILIAI), 7 VAL. VAK. VAKA

RIENĖ. AUKA ASMENIUI, ĮSKAITANT IR BARĄ, 30 DOL.

Meninę programą atliks pianistė Raimonda Apeikytė ir Los 
Angeles vyrų kvartetas. Šokiams gros orkestras ”Žara”.

Registruotis telefonu pas Eleonorą Valiukėnienę 434-7270 arba Vida Jo
nušienę 448-7420 įst., 448-4520 namuose.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

Marija Tūbelytė-Kuhlmann (dešinėje), pasirašo savo no
velių rinkinį "Įsibrovėlė" p. Miknienei St. Petersburge. Jos kny
gos sutiktuvės Chicagoje Jaunimo Centre įvyks sausio 9 d. 
7 vai. vak. V. Bacevičiaus nuotr.

"ĮSIBROVĖLĖS’’ 
SUTIKTUVĖS

Dailininkė ir rašytojos 
Marijos Tūbelytės-Kuhlma- 
nienės knygos ĮSIBROVĖ
LĖ sutiktuves ruošia Lie
tuvių moterų federacijos 
Chicagos klubo valdyba 
1987 m. sausio 9 d., penk
tadienį, 7 vai. vak. Jauni
mo centro kavinėje.

Apie rašytoją M. Tūbely- 
tę ir jos kūrybą kalbės Li
tuanistikos katedros dokto
rantė Dalia Kučėnienė, o 
jos novelių ištraukas skai
tys Gailė Eidukaitė.

Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir susipažinti su ra
šytoja bei jos kūrybą.

• Chicagos Lietuvių Mo
terų klubas, sveikindamas 
Dirvą ir jos skaitytojus su 
Kalėdų šventėmis, pridėjo 
auką 50 dol. Ačiū.

• Inž. Jonas P. Vaičaitis, 
St. Petersburg, Fl., š. m. 
gruodžio 18 d. kukliai at
šventė savo artimų draugų 
ir giminų tarpe 75 metų 
amžiaus sukaktį. Jis dar ak
tyviai dalyvauja lietuvių 
visuomeniniam ir politiniam 
gyvenime, priklauso LB, 
ALT, SLA, BALF, Lietuvių 
inžinierių ir architektų są
jungai, Liet, respublikonų 

klubui. Remia lietuviškus 
laikraščius. Taip pat remia 
Lietuvių Fondą ir Lietuvių 
tautinį fondą.

• Albinas ir Natalija Su- 
bačiai, gyvenantys 62 Sand- 
eastle Dr., Ormond Beach, 
Fl. 32074, šv. Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga 
sveikina savo gimines, 
draugus ir visus pažįsta
mus.

Vietoje kortelių siuntimo, 

PADeKA

A. A.
JONAS ŠVOBA

Iškeliavus amžinybėn mūsų brangiam vyrui, tė
veliui ir seneliui, reiškiame nuoširdžią padėką visiems 
užjautusiems mus skaudžiose valandose.

Nuoširdi padėka kun. Alf. Babonui už rožinio su
kalbėjimą, už gedulingas Šv. Mišias ir maldas kapinėse. 
Dėkojome draugams ir pažįstamiems už lankymą kop
lyčioje, už aukas Šv. Mišioms, už aukas fondams ir lab- 
darybėms ir gėles. Reiškiame padėką Alb. Misiūnui ir 
Vincui Tamošiūnui už rūpestingą patvarkymą, jo pa
skutinių žodžių užrekordavimą. Nuoširdi padėka Sau
liui Šimoliūnui už straipsnius laikraščiuose Detroit News 
ir Free Press. Nuoširdi padėka už atsisveikinimo kal
bas: Alb. Misiūnui, Vyt. Kutkui, St. Šimoliūnui, St. 
Kaunelienei, Saul. Šimoliūnui ir Ed. Milkauskui.

Širdinga padėka visiems karsto nešėjams. Gili pa
dėka visiems, kurie užjautė mus spaudoje ir širdingais 
guodžiančiais laiškais.

Dėkingi
ŽMONA JOANA, DUKTĖ MILDA 

IR SŪNUS RIMGAUDAS

atsiuntė Dirvai paremti 25 
dolerius. Ačiū.

• Lietuvių Tautiniai Na
mai Chicagoje, per valdy
bos sekr. J. žemaitį, prie 
šventinių sveikinimų pridė
jo auką 100 dol. Ačiū.

• Aldona ir Laimis Venc- 
kai, Santa Monica, Ca., a. 
a. Alekso Laikūno atmini
mui pagerbti, atsiuntė Dir
vai paremti auką 25 dol. 
Ačiū.

• Martynas Gelžinis, 
Fermingdale, N. Y., a. a. 
Alekso Laikūno atminimui, 
atsiuntė auką Dirvai pa
remti 25 dol. Ačiū.

• Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje švenčių pro
ga Dirvai paremti atsiuntė 
50 dol. Linkėjimus pasira
šė SLA prezidentas Povilas 
Dargis ir sekretorė Geno
vaitė Meiliūnienė. Ačiū už 
auką ir šventinius linkėji
mus.

• Emilija čekienė, Dirvos 
bendradarbė New Yorke, 
išskrido atostogų į Kalifor
niją pas savo dukrą ir žen
tą Ratkelius. Grįš apie sau
sio mėn. vidurį.
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